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The objectives of this research were to study the process of nationality inspection, visa 

stamping and work permission consideration of alien workforces and to propose solutions on 

administering such activities on the alien work forces of Cambodia, Laos and Myanmar 

nationalities. This research employed qualitative method, collecting the data by interviewing two 

groups of informant including alien workers from Cambodia, Laos and Myanmar and government 

officials.  

 The result of the study, based on interviews with the alien workforces, indicated that the 
system of One Stop Service remains a time-consuming process requiring excessive procedures 
thus, causing the waste of time and being costly.  The informants suggest streamlining the process 
and procedures of the related public agencies and increasing the number of the service centers and 
more officials on duty to facilitate a one day completion of task in addition to welfares such as. 
household service,  medical treatments, travel expense, etc. 
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 Based on the results of the study, the recommendations include the personnel training 
and development, the amending of related law, regulations and procedures to cope with changes 
and being effectively implement, the arrangement of information system and database of the 
Department of Employment into one single standard. All of these will require knowledge in 
innovation and technology to enable a responsive network of the public service system for the 
people. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำของปัญหำ 
แรงงานเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัของปัจจยัการผลิตทั้ง 4 ประเภทในทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

ท่ีดิน แรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีในยุคโลกาภิวตัน์ไดมี้การเปิดเสรีทางการคา้ และการ
ลงทุนมากข้ึน รวมทั้งการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะจาก
ประเทศพฒันาแลว้ไปสู่ประเทศก าลงัพฒันา และในกรณีท่ีประเทศหน่ึงๆ เป็นทั้งประเทศ “ผูส่้ง” 
และ”ผูรั้บ” แรงงานไปพร้อมๆกนั เช่น ประเทศไทยมีแรงงานส่วนหน่ึงไปท างานในต่างประเทศ 
แต่ในขณะเดียวกันมีแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเอเชียใต ้เข้ามาปิด
ช่องวา่งการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในไทย (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553)  

อยา่งไรก็ดี การกา้วเขา้สู่การเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดา้น เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ท าให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นประชาคมท่ีส าคัญโดยมี
จุดมุ่งหมายหลกั คือ การน าอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั ท าให้อาเซียนมีการ
เคล่ือนยา้ยอย่างเสรีใน 5 สาขา ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน 
ทั้งน้ีการเคล่ือนยา้ยแรงงานในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะไทย กมัพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นการ
เคล่ือนยา้ยผ่านชายแดน โดยมีไทยเป็นประเทศผูรั้บแรงงานต่างชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค และ
ค่าจา้งแรงงานในไทยยงัสูงกวา่ในประเทศเพื่อนบา้น นอกจากน้ีความตอ้งการจา้งงานในไทยก็เพิ่ม
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดเศรษฐกิจ
ของกมัพูชา ลาว และเมียนมา ส่วนใหญ่เขา้มาท างานในภาคการผลิต การเกษตร ประมง ก่อสร้าง 
และคนรับใชใ้นบา้น (มหานครอาเซียน, 2556) 

จากการศึกษาของสถาบันให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558, น. 6-7) ได้
ท าการศึกษา และวเิคราะห์สถานการณ์พบวา่ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยเกิดจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ 
การเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน : ASEAN Agreement on the Movement of Natural 
Persons (MNP) คือ การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเคล่ือนยา้ยบุคลากรท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาสัญชาติอาเซียน (National) เขา้มาท างานชัว่คราวเก่ียวกบัการคา้สินคา้ การคา้บริการ และ
การลงทุน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตท่ีก าหนดไว้ภายใต้การตรวจคนเข้าเมือง 
ครอบคลุมตั้งแต่ การตรวจลงตรา (Visa) การขอใบอนุญาตท างาน (Work permit) หรือเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีเป็นการให้สิทธิในการเขา้ พ  านัก ท างาน หรือจดัตั้งหน่วยธุรกิจในประเทศนั้นๆ ซ่ึงประเภท 
การเคล่ือนยา้ยบุคลากรของไทยมี 2 ประเภท คือ  



2 

 

1. ผูเ้ยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) บุคคลธรรมดาท่ีพ  านกัในไทย โดยมีวตัถุประสงค์
ติดต่อทางธุรกิจ หรือประชุม เขา้ร่วมสัญญาซ้ือหรือขายบริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจท่ีจดัตั้ง และจดัตั้งธุรกิจ
ในไทย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลึง โดยจะอนุญาตให้พ  านักเป็นการชั่วคราวในคร้ังแรกไม่เกิน  
90 วนั และอาจขยายระยะเวลาไดแ้ต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 1 ปี 

2. ผูโ้อนยา้ยภายในบริษทั (Intra – Corporate Transferee) ผูโ้อนยา้ยระหวา่งบริษทัในเครือใน
ระดบัผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หรือผูเ้ช่ียวชาญ โดยบุคคลนั้นตอ้งไดรั้บการจา้งโดยบริษทัดงักล่าวมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนด าเนินการเขา้มาในไทย โดยปฏิบติัตามขั้นตอนการขออนุญาตท่ีก าหนดของ
กรมการจดัหางาน โดยจะอนุญาตให้พ  านักเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 1 ปี และอาจขยายระยะเวลา 
ไดอี้ก 3 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 1 ปี 

ส าหรับสาขาบริการ ได้แก่ 1) บริการวิศวกรรม 2)บริการคอมพิวเตอร์ 3) บริการด้านวิจยัและ
พฒันา 4) บริการให้เช่า 5) บริการดา้นโฆษณา 6) บริการดา้นวิจยัตลาดและส ารวจความเห็น 7) บริการ
ดา้นบริหารจดัการ 8) บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเกษตร ประมง ป่าไม ้และเหมืองแร่ 9) บริการท่ีปรึกษา 
10) บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11) บริการด้านการแปล 12) บริการด้านการจดัประชุม 13) 
บริการด้านโทรคมนาคม 14) บริการผลิตส่ือวิทยุและโทรทศัน์ 15) บริการก่อสร้าง 16) บริการด้าน
การศึกษา 17) บริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 18) บริการด้านการเงิน 19) บริการด้านสุขภาพ 20) บริการดา้น
โรงแรม 21) บริการดา้นกีฬา 22) บริการดา้นการขนส่ง (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2558, น. 2) 

การเคล่ือนยา้ยแรงงานวิชาชีพตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัด้านคุณสมบติัในสาขาวิชาชีพ
หลกั (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) คือ ขอ้ตกลงยอมรับร่วมในเร่ืองคุณสมบติัของ
นกัวิชาชีพอาเซียน 7 สาขา  ไดแ้ก่ วิศวกรรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย ์ทนัตแพทย ์
และนกับญัชี สามารถเคล่ือนยา้ยเขา้ไปท างานในประเทศอาเซียนอ่ืนไดส้ะดวกมากข้ึน ทั้งน้ีตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศท่ีเขา้ไปท างาน เช่น การสอบ การข้ึน
ทะเบียน การขอใบอนุญาตท างาน เป็นตน้ (ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลยั, 2555, 
บทท่ี 8, น. 1-2) 

ซ่ึงจากการคาดการณ์ดงักล่าวจะมีการคา้และการลงทุนเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ตอ้งใชแ้รงงาน
ต่างด้าวเขา้มาทดแทนแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มมากข้ึน (สถาบนัให้ค  าปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2558, น. 6) 

การเพิ่มข้ึนของแรงงานต่างดา้วเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย ดงัน้ี (สถาบนัให้ค  าปรึกษาแห่ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2558, น. 7) 

1. นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยมุ่งเนน้ท่ีบริบท
ของความมัน่คงของประเทศ  

2. การขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและ
การลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตัวสูง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐภายใต้
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แผนปฏิบติัการดา้นการคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนท่ีมีความพร้อมอย่างต่อเน่ือง การพฒันาพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่ (กระทรวงแรงงาน, 2560, น. 1) 

2.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 10 พื้นท่ี (จงัหวดัตาก, สระแก้ว, ตราด, 
มุกดาหาร, สงขลา, เชียงราย, หนองคาย, นครพนม, กาญจนบุรี, นราธิวาส) 

2.2 พื้นท่ีคลัสเตอร์ท่ีมีศกัยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกิจการท่ีใช้เทคโนโลย ี
ขั้นสูงและอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนั 

2.3 พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สามเหล่ียมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื) 
2.4 พื้นท่ีจงัหวดัท่ีมีรายไดต่้อหวั 
2.5 โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor 

Development: EEC) 
จากแผนพฒันาดงักล่าว เป็นปัจจยัท่ีดึงดูดแรงงานต่างดา้วให้เขา้มาในประเทศ ทั้งรูปแบบท่ี

เขา้เมืองมาอยา่งถูกกฎหมาย และผดิกฎหมาย รวมถึงค่าจา้งแรงงานในประเทศไทยมีค่าจา้งท่ีสูงกวา่
ประเทศตน้ทาง  
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ภำพที ่1 : โครงสร้างแรงงานต่างดา้วในประเทศ (กระทรวงแรงงาน, 2561, น. 1)  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยืน่ขอใบอนุญาตท างาน 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2561 

 

 

 

 

แรงงำนต่ำงด้ำว 
3,805,827 คน 

แรงงำนประเภทฝีมอื 
165,909 คน 

ชนกลุ่มน้อย* 
58,663 คน 

แรงงำนประเภททัว่ไป 
3,581,255 คน 

 

ทัว่ไป (มำตรำ 59) 
115,789 คน 

BOI (มำตรำ 62) 
50,120 คน 

ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำท ำงำน  
1,563,369 คน 

ได้รับกำรผ่อนผนัให้เข้ำมำท ำงำน  
1,999,240 คน 

เข้ำมำท ำงำนในลกัษณะไป-กลบั 
หรือตำมฤดูกำล 
18,646 คน 

ขออนุญำตท ำงำนตำม MOU 
500,440 คน 

(C: 185,596 L: 61,520 M: 253,324) 

แรงงำนทีผ่่ำนกำรตรวจสัญชำต ิ
1,062,929 คน 

(C: 95,558 L: 62,328 M: 904,943) 

จดทะเบียน ณ OSS 
 (มติ ครม. 23 ก.พ. 2559)  

1,178,678 คน (ส้ินสุด 31 มี.ค. 60) 
(C: 385,829 L: 69,489 M: 723,360) 

 

รับจ้ำงกำรท ำงำน  (ค  าสัง่ คสช. 33/2560) 
จับคู่ควำมสัมพนัธ์นำยจ้ำง – ลูกจ้ำงแล้ว  

727,473 คน (ส้ินสุด 31 ธ.ค. 60) 
(C: 209,612 L: 87,792 M: 430,069) 

 

ประมง - แปรรูปสัตว์น ำ้ 
 (มติ ครม. 25 ต.ค. 2559 และ 24 ม.ค. 2560)  

93,089 คน (ส้ินสุด 1 พ.ย. 60) 
(C: 20,841 L: 2,032 M: 70,216) 

 พิสูจน์สญัชาติแลว้ 44,432 คน (C: 235 L: 94 M: 44,103) 
ยงัไม่พิสูจน์สญัชาติ 48,657 คน (C: 20,606 L: 1,938 M: 26,113) 

 
 

พิสูจน์สญัชาติแลว้ 534,321 คน (C: 73,462 L: 87,792 M: 373,067) 
ยงัไม่พิสูจน์สญัชาติ 48,657 คน (C: 20,606 L: 1,938 M: 26,113) 

 
 

พิสูจน์สญัชาติแลว้ 608,343 คน (C: 111,399 L: 20,724 M: 476,535) 
ยงัไม่พิสูจน์สญัชาติ 570,020 คน (C: 274,430 L: 48,765 M: 246,825) 
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2. ควำมส ำคัญของปัญหำ 
ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีได้

ด าเนินการจดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาการท างานของแรงงาน
ต่างดา้ว ผูผ้า่นการตรวจสัญชาติ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เมืองอยา่งถูกกฎหมาย จากสถานการณ์แรงงาน
ต่างดา้วในปี พ.ศ. 2559 มีแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติเมียนมา ท่ีผา่นการตรวจสัญชาติ
และจะครบวาระการจา้งงาน 4 ปี จ  านวน 580,435 คน และคาดวา่จะเดินทางเขา้มาท างานใหม่ตาม
ระบบ MOU ร้อยละ 70 หรือประมาณ 406,304 คน ด้วยภารกิจของกรมการจดัหางานท่ีต้อง
ด าเนินการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเน่ืองนั้น โดยด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
วนัท่ี 3 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบการจดัระบบแรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา 
หลงัวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยแรงงานกลุ่มท่ีผ่านการตรวจสัญชาติแล้วให้ได้รับอนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจกัรและอนุญาตท างานจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 โดยไปด าเนินการตรวจลงตราและ
ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขออนุญาตท างาน กลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีถือ
ใบอนุญาตท างานท่ีออกให้ ณ ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ท่ียงัไม่ได้เขา้รับการตรวจสัญชาติภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ให้มารายงานตวัเพื่อขอรับบตัรใหม่ 
ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และได้รับอนุญาตท างานตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 จนถึงวนัท่ี  
31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ใน 
ด้านการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานประมง ให้ด าเนินการกับแรงงานประมงทะเลตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556 ดว้ยการจดัท าทะเบียน ตรวจสุขภาพ ประกนัสุขภาพ และ
ขออนุญาตท างาน ณ ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ ในพื้นท่ีจงัหวดัชายทะเล 
โดยก าหนดเปิดศูนยฯ์ ในวนัท่ี 1 เมษายน 2558 และส้ินสุดการด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ไม่เกินวนัท่ี 29 มิถุนายน 2558 และต้องเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี  
31 มีนาคม 2559 เพื่อปรับเปล่ียนสถานภาพให้เป็นแรงงานท่ีเขา้เมืองอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน, 2559, น. 1) 

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา ยงัเกิดขอ้ขดัขอ้งในการด าเนินงาน เน่ืองจากจ านวนแรงงาน 
ต่างด้าวบางส่วนไม่สามารถด าเนินการตรวจสัญชาติให้แลว้เสร็จได้ตามระยะเวลาท่ีผ่อนผนั ซ่ึง
ส่งผลให้แรงงานกลุ่มดงักล่าวเป็นแรงงานท่ีท างานอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารจดัการ
แรงงานต่างดา้วในประเทศไทย ยงัขาดความครบถว้นเป็นเอกภาพหน่ึงเดียวกนั 
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ภำพที ่2 : ผลการด าเนินการ ณ ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ทัว่ราชอาณาจกัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติ ครม. 3 มีนำคม 2558 
(กมัพูชำ ลำว เมียนมำ) 

1,103,728 คน 

ต่ออำยุ 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2558) 

1,049,326 คน 

เมียนมำ 454,268 คน 
แรงงาน 436,154 คน 
ผูติ้ดตาม 18,114 คน 

ลำว 139,111 คน 
แรงงาน 135,150 คน 
ผูติ้ดตาม 3,961 คน 

กมัพูชำ 455,947 คน 
แรงงาน 439,087 คน 
ผูติ้ดตาม 16,860 คน 

ต่ออาย ุ1,049,326 คน 

ประมงทะเลจดทะเบียนใหม่ 
54,402 คน 

แรงงาน 1,010,391 คน 

ผูติ้ดตาม 38,935 คน 

ประมงทะเลจดทะเบียนใหม่ 
(1 เม.ย. – 29 มิ.ย. 2558) 

54,402 คน 

เมียนมา 30,479 คน ลาว 1,159 คน กมัพชูา 22,764 คน 

ประกำศ คสช. ฉบับที ่70/2557 
(กมัพูชำ ลำว เมียนมำ) 

(26 มิถุนำยน  - 31 ตุลำคม 2557) 
1,626,235 คน 

แรงงาน 1,533,675 คน 

ผูติ้ดตาม 92,560 คน 

เมียนมำ 664,449 คน 
แรงงาน 623,648 คน 
ผูติ้ดตาม 40,801 คน 

ลำว 222,839 คน 
แรงงาน 213,689 คน 
ผูติ้ดตาม 9,150 คน 

กมัพูชำ 738,947 คน 
แรงงาน 696,338 คน 
ผูติ้ดตาม 42,609 คน 

ท่ีมา : ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

กจิกำรร้ำนอำหำร 723 คน 

กจิกำรประมงทะเล - คน กจิกำรก่อสร้ำง 411 คน 

กจิกำรงำนรับใช้ในบ้ำน 435 คน 

มติ ครม. 10 พฤศจิกำยน 2558 
เวยีดนำม (1 - 30 ธันวำคม 2558) 

1,569 คน 
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ภำพที ่3 : ผลการด าเนินการ ณ ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) ทัว่ราชอาณาจกัร ปี 2559 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

มตคิรม. 23 กมุภำพนัธ์ 2559 

(กมัพุชำ ลำว เมยีนมำ) 
จ ำนวน 1,202,347 คน 

 
 

กลุ่มต่ออำยุกลุ่มบัตรสีชมพูจำกมตคิรม. 3 มนีำคม 2558 

จ านวน 741,191 คน 

(แรงงาน 718,175 คน ผูติ้ดตาม 23,016 คน) 
 

กลุ่มทีถ่อืเอกสาร (TP/PP/TD/CI) ทีป่ระเทศต้นทางออกให้ 

จ านวน 461,156 คน 

(แรงงาน 460,503 คน ผูติ้ดตาม 653 คน) 
 

แรงงำน จ ำนวน 1,178,678 คน 

(กมัพชูา 385,829 คน ลาว 69,489 คน เมียนมา 723,360 คน) 

ผูติ้ดตาม จ านวน 23,669 คน 

(กมัพชูา 10,559 คน ลาว 1,953 คน เมียนมา 11,157 คน) 
 
 

กมัพูชำ 358,680 คน 

แรงงาน 348,284 คน 

ผูติ้ดตาม 10,396 คน 

 
 

ลำว 66,352 คน 

แรงงาน 64,488 คน 

ผูติ้ดตาม 1,864 คน 

 
 

เมยีนมำ 136,159 คน 

แรงงาน 305,403 คน 

ผูติ้ดตาม 10,756 คน 

 
 

กมัพูชำ 37,708 คน 

แรงงาน 37,545 คน 

ผูติ้ดตาม 163 คน 

 
 

ลำว 5,090 คน 

แรงงาน 5,001 คน 

ผูติ้ดตาม 89 คน 

 
 

เมยีนมำ 418,358 คน 

แรงงาน 417,957 คน 

ผูติ้ดตาม 401 คน 

 
 

หมายเหตุ: 1. ด าเนินการระหวา่งเวลาวนัท่ี 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559 
      2. ระยะเวลาการอนุญาตท างานส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ท่ีมา: ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
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ตำรำงที่ 1 : สรุปผลการด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตท างานชัว่คราว จากศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service: OSS) ทัว่ราชอาณาจกัร 

ล าดบั การด าเนินการ 
สญัชาติกมัพชูา (คน) สญัชาติลาว (คน) สญัชาติเมียนมา (คน) รวมทั้งส้ิน (คน) 

แรงงาน ผูติ้ดตาม รวม แรงงาน ผูติ้ดตาม รวม แรงงาน ผูติ้ดตาม รวม แรงงาน ผูติ้ดตาม รวม 

1 
จ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียน ณ ศูนยบ์ริการ OSS (วนัท่ี 26 
มิ.ย.-31 ต.ค. 57 ตามประกาศ คสช.) 

696,338 42,609 738,947 213,689 9,150 222,839 623,648 40,801 644,449 1,533,675 92,560 1,626,235 

2 
จ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียน ณ ศูนยบ์ริการ OSS (ต่ออาย)ุ 
วนัท่ี 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 58  ตามมติ ครม. 3 มี.ค. 58 

439,087 16,860 455,947 135,150 3,961 139,111 436,154 18,114 454,268 1,010,391 38,935 1,049,326 

3 
จ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียน ณ ศูนยบ์ริการ OSS (ประมง
ทะเลจดใหม่) วนัท่ี 1 เม.ย.-29 มิ.ย. 58  ตามมติ ครม.  3 มี.ค. 58 

22,764 - 22,764 1,159 - 1,159 30,479 - 30,479 54,402 - 54,402 

4 
รับแจง้บญัชีรายช่ือแรงงานต่างดา้วเพ่ือเขา้สู่กระบวนการรับการ
ตรวจสญัชาติ (1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 59) 

318,157 8,390 326,547 107,566 4,427 111,993 245,802 5,635 251,437 671,525 18,452 689,977 

5 
แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้สู่กระบวนการตรวจสญัชาติ  
(1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 59) 

248,044 3,714 251,758 77,427 - 77,427 278,281 7,048 285,329 603,752 10,762 614,514 

6 
ผา่นการตรวจสญัชาติและไดรั้บ P.P,C.I 
(30 ต.ค. 57-31 มี.ค. 59) 

36,511 - 36,511 77,427 - 77,427 27,288 - 27,288 141,226 - 141,226 

7 
แรงงานต่างด้าวท่ีไดรั้บการตรวจลงตรา และได้รับใบอนุญาต
ท างาน (1 เม.ย. 58-31 มี.ค. 59) 

10,795 - 10,795 45,127 - 45,127 18,525 - 18,525 74,447 - 74,447 

หมายเหตุ : 1. ล าดบัท่ี 1, 2, 3 ขอ้มูลจากส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
   2. ล าดบัท่ี 4 ขอ้มูลจากฝ่ายสารสนเทศ  
   3. ล าดบัท่ี 5, 6, 7 ขอ้มูลจากฝ่ายจดัระบบการตรวจสัญชาติ 
   4. สรุปขอ้มูล วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
ท่ีมา : ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว กลุ่มงานการจดัระบบองคก์ารเอกชน การเคล่ือนยา้ยบุคคลตามขอ้ตกลงการคา้เสรีและสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ 
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จากการศึกษาความเป็นมาของปัญหาและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้ 
มาท างานและอาศยัในประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม โดยตกเป็นเหยื่อ
การคา้มนุษย ์การเกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสาธารณสุข และดา้นอ่ืนๆ 
เป็นตน้ ดงันั้นประเทศไทยจึงออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับและใช้ในการควบคุมแรงงานต่างด้าว 
ปัจจุบนัประเทศไทยได้เร่ิมผ่อนผนัโดยอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ ซ่ึงรัฐบาลไทยได้ท า
ขอ้ตกลงร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อแกไ้ขปัญหาแรงงานขา้มชาติ คือ กมัพูชา ลาว และเมียนมา  
ในการตรวจสัญชาติเพื่อปรับสถานะใหเ้ป็นแรงงานท่ีถูกกฎหมาย และเป็นแรงงานท่ีไดรั้บรองสถานะ
จากประเทศตน้ทาง สามารถท างานในประเทศไทยต่อไป ผูว้ิจยัได้เห็นถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงไดจ้ดัท าวิจยัเร่ือง “การจดัการระบบแรงงานต่างดา้วโดย
วิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติ
กมัพชูา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ” ข้ึน และการวิจยัคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผูว้จิยั หน่วยงาน สังคม และผูท่ี้สนใจศึกษาในเร่ืองดงักล่าว ทั้งในดา้นวิชาการและการ
ด าเนินงาน ในกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา  การพิจารณาอนุญาตการท างานของ  
คนต่างด้าว ในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ และเป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ  
การบริการในดา้นต่างๆ เพื่อจดัระเบียบ ควบคุม ก ากบั ดูแล แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานและ
อาศยัอยูใ่นประเทศไทยทั้งในรูปแบบท่ีเขา้เมืองแบบถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ท าให้การท างาน
และการบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถน ามาพฒันาองค์กรในการวางแผนการด าเนินงาน 
และบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงจะมี
การเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรี  

3. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อศึกษาในเชิงทศันคติของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholders) ท่ีมีต่อกระบวนการตรวจ

สัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว ในลกัษณะบริการแบบ
เบด็เสร็จ เพื่อรับทราบสภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดั 

2. เพื่อสร้างข้อเสนอแนะแนวทางในการจดัระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ  
การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา  

4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
4.1 ขอบเขตของประเภทแรงงาน 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาแรงงานต่างดา้วท่ีมาใชบ้ริการ ณ ศูนยบ์ริการ
ตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานแรงงานสั ญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
กรุงเทพมหานคร    
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4.2 ขอบเขตเน้ือหา 

 4.2.1 ศึกษาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  
ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีเขา้มาในประเทศไทยว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขในการจัดตั้ งศูนย์บริการการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณา
อนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา กรุงเทพมหานคร ต่อไป 

4.2.2 รับฟังความคิดเห็นผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ี และผู ้ท่ีมาใช้บริการ ณ 
ศูนยบ์ริการการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติ
กมัพชูา ลาว และเมียนมา กรุงเทพมหานคร 

4.3 ขอบเขตประชากร 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษารูปแบบการให้บริการแก่แรงงานต่างดา้ว

ท่ีมาใชบ้ริการ ณ ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติฯ และศึกษากลุ่มประชากรท่ีมาติดต่อการตรวจสัญชาติ การ
ตรวจลงตรา การพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ  เมียนมา ณ 
ศูนย์บริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวฯ 
กรุงเทพมหานคร 

5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
5.1 ตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้ก าหนด 

ค านิยามไว ้ดงัน้ี (ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน, 2560, น. 2-3) 
 มาตรา 5 ในพระราชก าหนดน้ี 
 “การน าคนต่างดา้วมาท างาน” หมายความว่า การด าเนินการใดๆ เพื่อน าคนต่างดา้วท่ีได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้มาในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง ภายใตบ้นัทึกความตกลงหรือ
บนัทึกความเขา้ใจท่ีรัฐบาลไทยท าไวก้บัรัฐบาลต่างประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาลว่าดว้ย 
การจา้งแรงงานมาท างานกบันายจา้งในประเทศ โดยมีค่าบริการหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

“ท างาน” หมายความว่า การใช้ก าลังกายหรือความรู้เพื่อประกอบอาชีพหรือประกอบ 
การงาน ดว้ยประสงคค์่าจา้งหรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม เวน้แต่เป็นงานท่ีรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

“คนต่างดา้ว” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
“คนต่างดา้ว 3 สัญชาติ (กมัพูชา ลาว เมียนมา) หมายความว่า แรงงานท่ีเขา้มาท างานใน

ประเทศไทยในต าแหน่งกรรมกร หรือคนรับใช้ในบ้าน ตามบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้าง
แรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศกมัพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อทดแทนแรงงานไทยท่ี 
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ขาดแคลน รวมถึงแรงงานท่ีลกัลอบเขา้เมืองไดรั้บการปรับสถานะเป็นเขา้เมืองถูกกฎหมายไดรั้บ
อนุญาตท างาน (กรมการจดัหางาน, 2560, น. คนต่างดา้วในประเทศไทย) 

“นายจ้าง” หมายความว่า นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้
ความหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประสงค์จะน าคนต่างดา้วมาท างานในประเทศ 
กบัตนดว้ย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดค านิยามไว ้ดังน้ี (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554, น. 2) 

“นายจา้ง” หมายความว่า ผูซ่ึ้งตกลงรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้งให้และหมายความ
รวมถึง 

(1) ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายใหท้ างานแทนนายจา้ง 
(2) ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติ

บุคคลและผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลใหท้ าการแทนดว้ย 
“ลูกจา้ง” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งท างานใหน้ายจา้งโดยรับค่าจา้ง 
“ใบอนุญาตท างาน” หมายความวา่ ใบอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว 
“ผูรั้บอนุญาตใหท้ างาน” หมายความวา่ คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตใหท้ างาน 

5.2 ศูนยบ์ริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) เป็นการบูรณาการร่วมกนัของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย (กระทรวงแรงงาน, 2561, น. 5) 

 5.2.1 กรมการปกครอง ท าหน้าท่ีในการจดัท าหรือปรับปรุงทะเบียนประวติั ก าหนดเลข  
13 หลกั ถ่ายรูปใบหนา้ สแกนลายแนวมือ 

 5.2.2 กรมการจดัหางาน ท าหนา้ท่ีในการพิจารณาอนุญาตใหท้ างาน 
 5.2.3 ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง ท าหนา้ท่ีตรวจลงตรา (Visa) ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 
 5.2.4 ส านกังานประกนัสังคม ท าหน้าท่ีข้ึนทะเบียนผูป้ระกนัตนให้กบัแรงงานต่างดา้ว 

ท่ีท  างานในกิจการของนายจา้งท่ีเขา้ประกนัสังคม 
 5.2.5 กระทรวงสาธารณสุข ท าหนา้ท่ีตรวจสุขภาพ ประกนัสุขภาพใหก้บัแรงงานต่างดา้ว 

ท่ียงัไม่ผา่นการตรวจสัญชาติ หรือผา่นการตรวจสัญชาติกรณีท างานในกิจการไม่เขา้ประกนัสังคม 
หรือกรณีเขา้ประกนัสังคม ตอ้งซ้ือประกนัคุม้ครองก่อนเกิดสิทธิประกนัสังคม 

5.3 ศูนยป์ฏิบติัการการบริหารจดัการเพื่อการท างานของคนต่างดา้ว (ศปก.บต.) เป็นการบูรณา
การร่วมกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นเดียวกบั ศูนย ์OSS โดยแตกต่างกนัท่ีการด าเนินงานของ 
ศปก.บต. จะมีหน่วยงานของประเทศต้นทางทั้ง 3 ประเทศ (กมัพูชา ลาว และเมียนมา) เข้ามา
เพิ่มเติม เพื่อเขา้มาด าเนินการตรวจสัญชาติใหก้บัแรงงานต่างดา้ว (กระทรวงแรงงาน, 2561, น. 5) 
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5.4 การตรวจสัญชาติ หมายความว่า การไดรั้บการปรับเปล่ียนสถานะจากแรงงานหลบหนี 
เขา้เมือง เป็นแรงงานท่ีถูกกฎหมาย โดยไดรั้บการตรวจสัญชาติ และไดรั้บเอกสารรับรองสถานะ
จากเจา้หน้าท่ีประเทศตน้ทาง (กฎหมาย เก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ กมัพูชา ลาว และ
เมียนมา,  2559) 

5.5 การตรวจลงตรา หมายความวา่ เอกสารซ่ึงประเทศใดประเทศหน่ึงไดอ้อกให้แก่บุคคลใด
บุคคลหน่ึงภายใตก้ารพิจารณาของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นการแสดงวา่ไดอ้นุญาตให้แรงงานต่างดา้ว
นั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศปลายทาง ภายในระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว้ในการยื่นค าขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองขณะ 
เดินทางเขา้ประเทศปลายทาง (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2560)  

6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. เพิ่มพนูความรู้แนวทางในการตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้ว

สัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา 
2. จดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัระบบแรงงานต่างดา้ว ท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีมาใช้

ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงภารกิจ และการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
3. พฒันาระบบการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการระบบแรงงานต่างดา้วโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา 
และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ใน
ลกัษณะการยา้ยถ่ินฐานเขา้มาท างานในประเทศไทย โดยประกอบดว้ย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงสร้างการบริหารจดัการของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 
2. หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
3. แนวคิดและทฤษฎีการยา้ยถ่ินฐาน และทฤษฎีอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานต่างดา้ว 
4. กรอบแนวคิด 
5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน (2559, น. 2) ไดก้ล่าวถึงนโยบายการก ากบัดูแลองค์กรท่ีดี 

ของกรมการจดัหางานเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกดักระทรวงแรงงาน ปฏิบติัภารกิจหลกัในการพฒันา 
และส่งเสริมการมีงานท าและคุม้ครองคนหางาน ศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้น
ตลาดแรงงาน เป็นศูนยก์ลางตลาดแรงงาน รวมทั้งพฒันาและส่งเสริมระบบบริหารด้านการส่งเสริม 
การมีงานท าเพื่อให้ประชาชนมีงานท าท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด ไม่ถูก
หลอกลวง ตลอดจนไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

กรมการจดัหางานไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดีของกรมการจดัหางาน เพื่อให้
การปฏิบติัราชการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี มีความชดัเจน โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เป็น ท่ียอมรับ
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการเสริมสร้างความมีศกัด์ิศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ สร้างความ
ไวว้างใจและศรัทธา พร้อมทั้ งกรมการจัดหางานได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบาย 
การก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี เพื่อใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ  

1.1 ข้อมูลองค์การ 
 วสิัยทศัน์ 
 เป็นองค์กรหลกัท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานท า คุม้ครองคนหางานและ

ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงานท่ีทนัสมยั 
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 พนัธกิจ 
 1. พฒันาระบบ และใหบ้ริการจดัหางานทั้งในและต่างประเทศ 
 2. ส่งเสริม พฒันา ใหบ้ริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ 
 3. ส่งเสริม ก ากบั ดูแล การจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน 
 4. พฒันาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
 5. จดัระบบการท างานของคนต่างดา้ว 
 ค่านิยมหลกัขององคก์าร 
 มีคุณธรรม มุ่งมัน่บริการ ท างานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธ์ิ (กรมการจดัหางาน, 2559, น. 2)   
 อ านาจหนา้ท่ี (กรมการจดัหางาน, 2559, น. อ านาจหนา้ท่ี) 
 1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน กฎหมายว่าดว้ย 

การท างานของคนต่างดา้ว และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความตอ้งการแรงงานและเป็นศูนยท์ะเบียน

ขอ้มูลแรงงาน 
 3. พฒันาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจดัหางาน จดัท าและประสาน 

แผนการปฏิบติังานของกรมให้สอดคล้องกบันโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง  
รวมทั้งก าหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 

 4. ให้ค  าปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดให้แก่
ประชาชน 

 5.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ี 
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.2 โครงสร้างองค์การ 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจดัหางาน ไดแ้บ่งส่วนราชการของกรมการจดัหา

งานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดงัน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, 2559,  
น. 9-10; กรมการจดัหางาน, 2559, น. โครงสร้างหน่วยงาน) 

 1.2.1 ราชการบริหารส่วนกลาง 
1. ส านกังานเลขานุการกรม 
2. กองนิติการ 
3. กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 
4. กองพฒันาระบบบริการจดัหางาน 
5. กองบริหารขอ้มูลตลาดแรงงาน 
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6. กองส่งเสริมการมีงานท า 
7. ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว 
8. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
10. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
11. กองทะเบียนจดัหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน 
12. ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1–5 

 1.2.2 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านกังานจดัหางานจงัหวดั 

 นอกจากน้ีเพื่อให้การปฏิบติังานของกรมการจดัหางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จดัตั้งหน่วยงานเพื่อร่วมกนัปฏิบติังาน ดงัน้ี 

 1.2.3 หน่วยงานภายในท่ีกรมจดัตั้งข้ึน (กองภายใน) 
1. ส านกังานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างดา้วกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร 
2. ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 6-10  

  1.2.4 หน่วยงานซ่ึงข้ึนตรงต่ออธิบดี 
1. ส านกัผูต้รวจราชการกรม 
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
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ภาพที ่4 : โครงสร้างกรมการจดัหางาน (ปัจจุบนั) ตามกฎกระทรวงแรงงานแบ่งส่วนราชการกรมการจดัหางาน  
( กรมการจดัหางาน, 2559, น. โครงสร้างหน่วยงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการจัดหางาน 

กองนิติการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด 

ไม่สังกัดกอง 
- ส านักผู้ตรวจราชการกรม 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองส่งเสริมการมีงานท า 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน 

กองบริหารแรงงานไทย 
ไปต่างประเทศ 

ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-5 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 
6-10 

ส านักงานกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร 

หน่วยงานตามกฎกระทรวง หน่วยงานภายใน 
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2. หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
2.1 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารจดัการท่ีดี คือ ระบบโครงสร้าง กระบวน 

การต่างๆ ท่ีไดว้างแนวปฏิบติัหรือวางกฎเกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
เพื่อใหส่้วนต่างๆ ของสังคมมีการพฒันาและอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและเป็นธรรม 

 เน่ืองจากการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นกลไกภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ต่างก็เป็นองค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็น เพราะ
ประชาชนเป็นผูรั้บประโยชน์โดยตรง (คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) 

 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก  
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) เป็น 
หน่วยงานระดบัภูมิภาคของส านกัเลขาธิการท่ีดูแลภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิกของสหประชาชาติ ซ่ึงมี
หน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความร่วมมือและการบูรณาการทั้ งระดับ 
ภูมิภาคและอนุภูมิภาค (United Nations in Thailand, 2560) ให้นิยาม ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) มีองค์ประกอบ 8 ประการ ดงัน้ี (คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ ส านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี,  ม.ป.ป.) 

 (1) การมีส่วนร่วม (Participation) 
 (2) นิติธรรม (Rule of Law) 
 (3) ความโปร่งใส (Transparency) 
 (4) การตอบสนอง (Responsiveness) 
 (5) การมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented) 
 (6) ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดออกไป 

จากสังคม (Equity and Inclusiveness) 
 (7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
 (8) ภาระรับผดิชอบ (Accountability) 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Development Programme : UNDP) เป็นเครือข่ายการพฒันาทัว่โลกของสหประชาชาติท่ีมีบทบาท
ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงและการเช่ือมโยงประเทศต่างๆ ดว้ยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร 
เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตท่ีดีกวา่ (United Nations in Thailand, 2560) ไดท้บทวนและให้นิยาม
ใหม่ คือเร่ืองของการใชอ้  านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อจดัการ
กิจการของประเทศชาติบา้นเมือง รวมทั้งยงัไดก้ าหนดคุณลกัษณะของการบริหารกิจการบา้นเมือง 
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ท่ีดี หรือธรรมาภิบาลซ่ึงได้น าเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันามนุษย ์ดงัน้ี (คณะท างานส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลของ ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) 

 1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธ์ิ มีเสียงในการตดัสินใจ
ทั้งทางตรง หรือผ่านทางสถาบนัตวัแทนอนัชอบธรรมของตน ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมท่ีเปิดกวา้งนั้น
ตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการมีส่วนร่วม 
อยา่งมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค ์

 2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตวับทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม และไม่มี 
การเลือกปฏิบติั โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

 3. ความโปร่งใส (Transparency) อยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของขอ้มูล
ข่าวสาร บุคคลท่ีมีความสนใจสามารถเขา้ถึงสถาบนั กระบวนการ และขอ้มูลข่าวสารโดยตรง ทั้งน้ี
การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ต้องเพียงพอต่อการท าความเข้าใจ และการติดตามประเมิน
สถานการณ์ 

 4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบนัและกระบวนการด าเนินงาน ตอ้งดูแลเอาใจ
ใส่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

 5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus - Oriented) ประสานความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และ
ผลประโยชน์ของทุกฝ่าย เพื่อหาขอ้ยติุร่วมกนั 

 6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนตอ้งมีโอกาสในการ
ปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดบัชีวติความเป็นอยูข่องตน 

 7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) สถาบนัและกระบวน 
การต้องสร้างผลสัมฤทธ์ิท่ีตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผูมี้อ านาจตดัสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาค 
เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไป และผูมี้ส่วน 
ไดส่้วนเสียในสถาบนัของตน 

 9. วิสัยทศัน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผูน้ าและบรรดาสาธารณชนตอ้งมีมุมมอง 
ท่ีเปิดกวา้งและเล็งการณ์ไกลเก่ียวกบัการบริหารกิจการบา้นเมืองและการพฒันาสังคมมนุษย ์รวมถึง
มีจิตส านึกถึงความตอ้งการจ าเป็นต่อการพฒันา  

 
 
 



19 

 

ภาพที ่5 : หลกัธรรมาภิบาลสากล  
(คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลของส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 มี 6 ประการ ดงัน้ี (คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
ม.ป.ป.) 

 2.2.1 หลกันิติธรรม การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม และยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ี โดยถือว่าเป็น 
การปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตวับุคคล 

 2.2.2 หลกัคุณธรรม การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยรณรงค์ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐยึด 
หลกัคุณธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นแบบอยา่งแก่สังคมและส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน
พฒันาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์ จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 

 2.2.3 หลักความโปร่งใส การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก และ 
มีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้

หลกัธรรมาภิบาลสากล 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

นิติกรรม 
(Rule of Law) 

ความโปร่งใส 
(Transparency) 

การตอบสนอง 
(Responsiveness) 

การมุ่งเนน้ฉนัทามติ 
(Consensus - Oriented) 

ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม 
(Equity) 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Efficiency and Effectiveness) 

วสิัยทศัน์เชิงยทุธศาสตร์ 
(Strategic Vision) 

ภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 
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 2.2.4 หลักความมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศ เช่น การแสดงความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ  
การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

 2.2.5 หลกัความรับผิดชอบ การตระหนกัในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาของบา้นเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพ 
ในความเห็นท่ีแตกต่าง และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

2.2.6 หลกัความคุม้ค่า การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อให้เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์ห้คนไทยมีความประหยดัใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้ และ
บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 

2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก 
(ปัจจุบนัเป็นฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2550) 

 “มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ  าเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผดิชอบต่อผลของงาน 

 การจดัสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติั 
หนา้ท่ีตอ้งค านึงถึงหลกัการตามวรรคหน่ึง 

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค  านึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
เปิดเผยขอ้มูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของ 
แต่ละภารกิจ 

 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ 
ปฏิบติัก็ได”้  

2.4 พระราชกฤษฎกีาว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
เป็นเพียงขอ้มูลก าหนดท่ีแสดงถึงเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งด าเนินการแต่ยงัขาดการก าหนดวิธีการปฏิบติั
ของส่วนราชการ และข้าราชการท่ีจะด าเนินการไปสู่เป้าหมายหลัก โดยต้องมีการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการปฏิบติัราชการ และการสั่งการใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัให้
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ชดัเจนเป็นแนวเดียวกนั โดยไม่ก่อให้เกิดการใชดุ้ลพินิจในการเลือกปฏิบติัของแต่ละส่วนราชการ 
ทั้งน้ีสามารถวดัผลการปฏิบติังานได้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้ จึงได้มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้ึนเพื่อให ้
ทุกส่วนราชการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความจ าเป็น 
5. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
6. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 

 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากพระราชกฤษฎกีาดังกล่าว คือ 
1. รัฐสามารถก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานได้ชัดเจน และมีกลไก 

ท่ีจะพฒันาองคก์รภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพข้ึนไป 
2. ส่วนราชการและขา้ราชการมีแนวทางในการปฏิบติัราชการท่ีเป็นมาตรฐานชดัเจน  

มีความโปร่งใส สามารถวดัผลการด าเนินงานได ้
3. ประชาชนได้รับบริการท่ีรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และมี  

ส่วนร่วมในการบริหารส่วนราชการ 
 สรุปเนือ้หาของพระราชกฤษฎกีาดังกล่าว ซ่ึงมีบทบญัญติัรวม 9 หมวด ดงัน้ี 

หมวด 1 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี คือ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
สุดทา้ย (Ultimate Goals) ดงัน้ี 

 1. เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 3. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4. การลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ (และกระจายอ านาจการตดัสินใจ) 
 5. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (รวมการกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน) 
 6. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

(รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยขอ้มูล) 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  
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หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน คือ การปฏิบติั
ราชการท่ีมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความสงบ และ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ ดังน้ี 
(คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลของ ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) 

 1. การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมาย
ดงักล่าวขา้งตน้ และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐ 

 2. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้อง มีความซ่ือสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได ้

 3. รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และช้ีแจงให้ประชาชนได้รับรู้และ 
มีส่วนร่วมมากข้ึน 

 4. ขา้ราชการตอ้งรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม
และประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงวธีิการปฏิบติัใหดี้ข้ึน 

 5. กรณีพบปัญหาอุปสรรคตอ้งจดัใหมี้การแกไ้ขโดยเร็ว 
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ คือ การบริหาร 

งานท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ (Results) โดยมีตวัช้ีวดั (Indicators) ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะสามารถสะทอ้น
ผลงานให้มีความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกบัภารกิจ และวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมทั้งผลลพัธ์ 
ท่ีเกิดข้ึนมีความคุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการเพื่อให้เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิโดยให้ส่วนราชการก าหนดแผนการท างานท่ีมีว ัตถุประสงค์ท่ีจะช้ีว ัดผลลัพธ์ 
ของงานได ้ดงัน้ี 

 1. การปฏิบติัของส่วนราชการตอ้งสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจท่ีกระท า
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3. การพฒันาส่วนราชการใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 4. ความตกลงในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้ท าความตกลงในการ

ปฏิบติังาน (Performance Agreement) ระหวา่งผูก้  าหนดนโยบายกบัผูรั้บผิดชอบในการน านโยบาย
ไปปฏิบติั 

 5. การก าหนดแผนบริหารราชการ ให้ด าเนินการจดัท าแผนบริหารราชการ
แผน่ดิน แผนนิติบญัญติั แผนปฏิบติัราชการท่ีแปลงจากแผนบริหารราชการแผน่ดิน โดยจดัท าเป็น 
2 ระยะ คือ แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และความต่อเน่ืองใน 
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การปฏิบติัราชการ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงนายกรัฐมนตรี หวัหน้าส่วนราชการมีหน้าท่ีสรุปผลและ
ใหข้อ้มูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ
ภาครัฐ โดยก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการตอ้งปฏิบติัตามหลกัความโปร่งใส หลกัความ
คุม้ค่า หลกัความรับผดิชอบ 

หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน  
 1. การกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
 2. การจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม 

หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 1. การทบทวนภารกิจ 
 2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 1. การก าหนดระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 2. การจดัระบบสารสนเทศ 
 3. การรับฟังขอ้ร้องเรียน 
 4. การเปิดเผยขอ้มูล 

หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
 1. การประเมินผลโดยผูป้ระเมินอิสระเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ ความ 

พึงพอใจของผูรั้บบริการ และความคุม้ค่าในภารกิจ 
 2. การประเมินผลประสิทธิภาพในการบงัคบับญัชา 
 3. การประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
 4. หากผลการประเมินของส่วนราชการดีให้มีการจดัสรรเงินเป็นรางวลั 

การเพิ่มประสิทธิภาพ 
หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ดเป็นเร่ืองทั่วไป เช่น ให้อ านาจ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี อาจก าหนดใหส่้วนราชการตอ้งปฏิบติันอกเหนือพระราชกฤษฎีกาน้ีได ้
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 

3/1 วรรคแรก  พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  
พ.ศ. 2542 ได้วางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพื่อพฒันาระบบราชการไทย โดยมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานอย่างชดัเจนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลข้ึน พร้อมทั้งการท างานอย่างโปร่งใส 
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ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนราชการ และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งบุคลากรภาครัฐทุกคน ทุกต าแหน่ง ต้องช่วยกันและเป็นกลไกส าคัญ 
ในการขบัเคล่ือนระบบธรรมาภิบาลสามารถท างานร่วมกับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนได ้ 
ซ่ึงทุกส่วนราชการสามารถพฒันางานให้มีธรรมาภิบาล เพื่อให้งานเกิดผลส าเร็จมากข้ึน ดงันั้น 
ถา้บุคลากรภาครัฐร่วมมือกนัพฒันาระบบราชการใหดี้ข้ึน เร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึนให้เกิด
ธรรมาภิบาล เช่น การปรับบทบาทภารกิจ พฒันาการให้บริการประชาชน การยกระดับขีดความ 
สามารถและมาตรฐานการท างาน พร้อมกับเปิดระบบราชการเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตย 
ให้ประชาชนและองค์กรเอกชนได้มี ส่วนร่วม ระบบราชการก็จะสามารถตอบสนองระบบ 
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

3. แนวคิดและทฤษฎกีารย้ายถิ่นฐาน และทฤษฎอีืน่ๆทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานต่างด้าว 
3.1 แนวคิดการย้ายถิ่นฐาน 

 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (International Organization for 
Migration : IOM) ก่อตั้งข้ึนในปี 1951 เป็นองคก์รน าระหวา่งรัฐบาลในการยา้ยถ่ินฐาน และท างาน
อยา่งใกลชิ้ดกบัภาครัฐระหวา่งรัฐ และองคก์ารพฒันาเอกชน (United Nations in Thailand, 2560;  
วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2558) องคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM) มีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 166 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศไทยรวมอยูด่ว้ย และผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลกระแสการยา้ย
ถ่ินฐานของผูย้า้ยถ่ินฐานเขา้มาอาศยัและท างานในประเทศไทยนั้น มีจ  านวนทั้งส้ิน 3,913,258 คน 
โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกมัพูชา จ านวน 
805,272 คน ประเทศลาว จ านวน 969,267 คน และประเทศเมียนมา จ านวน 1,978,348 คน 
(International Organization for Migration, 2015) 

ภาพที ่6 : การยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในประเทศไทย  
(International Organization for Migration, 2015) 
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ประเทศกมัพูชา 
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 จากขอ้มูลเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรไทยทั้งหมด 65,729,098 คน (ราชกิจจานุเบกษา, 
2559) และเปรียบเทียบจ านวนผู ้โยกย้าย ถ่ินฐานทั้ งหมดท่ีเข้ามาในประเทศไทยคิดเป็น 
ร้อยละ 5.95 ของประชากรทั้งหมด 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับแรงงาน 
ต่างดา้ว ดงัน้ี 
ตารางที ่2 : จ านวนคนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตท างานในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 – มกราคม 2561 
จ าแนกตามประเภทคนเขา้เมือง 

ปี พ.ศ. รวม 

มาตรา 59 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 

ตลอดชีพ ทัว่ไป 
ตรวจ
สัญชาติ 

น าเขา้ตาม 
MOU 

ส่งเสริม 
การลงทุน 

ชนกลุ่ม
นอ้ย 

คนต่างดา้วท่ีเขา้
มาท างานใน
ลกัษณะ ไป – 
กลบั หรือตาม

ฤดูกาล 
2561 236,149 241 107,752 - - 45,167 60,801 22,188 
2560 1,788,964 241* 103,132 1,062,829 500,440 45,013 58,663 18,646 
2559 1,510,740 495 102,685 965,832 365,785 43,088 27,451 5,404 
2558 1,443,474 495* 104,208 989,374 279,311 41,042 29,062 2,101** 
2556 1,339,834 983 100,943 971,461 206,168 37,287 22,992 - 
2557 1,183,835 983 97,850 847,130 174,042 35,821 28,009 - 
2555 965,970 983 82,833 733,603 93,265 29,847 25,439 - 
2554 702,586 983 73,841 505,238 72,356 25,817 24351 - 

หมายเหตุ : ไม่ร่วมกลุ่มจดทะเบียน OSS และท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับเปล่ียนสถานะเขา้เมือง 
* คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตท างานมาตรา 59 (ตลอดชีพ) มีจ  านวนลดลง เน่ืองจากคนต่างดา้ว
ดงักล่าวเสียชีวติ 
** เร่ิมเก็บขอ้มูล มาตรา 64 ปี พ.ศ  2558 
ท่ีมา : ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่มงานการจดัระบบองคก์ารเอกชน 
การเคล่ือนยา้ยบุคคลตามขอ้ตกลงการคา้เสรีและสารสนเทศ 
ขอ้มูลเดือน มกราคม 2561 
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ตารางที ่3 : จ  านวนคนต่างดา้วท่ียืน่ค  าขอและไดรั้บอนุญาตใหท้ างาน ปี 2554 – 2560  
(กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน, 2560) 

ปี ยืน่ค าขอ ได้รับอนุญาตให้ท างาน 
2554 609,933 601,005 
2555 1,051,782 1,039,117 
2556 931,209 923,944 
2557 1,118,950 1,111,775 
2558 1,033,136 1,017,980 
2559 2,088,312 2,088,213 
2560 1,678,954 1,678,954 

 การตดัสินใจยา้ยถ่ินเกิดจากปัจจยัหลายประการซ่ึงด ารงอยูท่ ั้งในถ่ินตน้ทางและจุดหมาย
ปลายทาง เช่น ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั 
รวมถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนตัว การตัดสินใจท่ีจะยา้ยถ่ิน พกัอาศัยเป็นการชั่วคราว  
รวมเขา้กบัสังคมทอ้งถ่ินเป็นการถาวร หรือจะกลบัคืนสู่ถ่ินตน้ทางนั้น เปล่ียนแปลงไปตามการ 
แปรผนัของปัจจยัดังกล่าว (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน และศูนย์วิจยัการ 
ยา้ยถ่ินแห่งเอเชีย,  2556: น. 1) 

 การยา้ยถ่ินฐาน (Migration) คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงเคล่ือนยา้ยประชากรจากท่ี
หน่ึงสู่อีกท่ีหน่ึงดว้ยสาเหตุต่างๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิศาสตร์ ซ่ึงการยา้ยถ่ินอาจเป็น 
การยา้ยถ่ินถาวร หรือเป็นเพียงชัว่ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง และการยา้ยถ่ินก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในด้านต่างๆ ทั้ งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมด้วย (กีรติ เชาว์ตฤษณษวงษ์,  
2556: น. 12) 

 1. การยา้ยถ่ินฐานจ าแนกไดต้ามสาเหตุออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 การยา้ยถ่ินฐานท่ีมีสาเหตุจากภยัธรรมชาติ (Natural Disaster) 
1.2 การยา้ยถ่ินฐานจากการกระท าหรือจากน ้ ามือของมนุษย ์(Manmade Disaster) และ

จ าแนกออกไดเ้ป็นอีก 2 แบบ ดงัน้ี 
 1.2.1 การยา้ยถ่ินฐานท่ีผูย้า้ยถ่ินสมคัรใจยา้ยถ่ินเอง (Voluntary Migration) 
 1.2.2 การยา้ยถ่ินฐานท่ีถูกบงัคบัให้ยา้ยถ่ิน (Forced Migration) ไดแ้ก่ การล้ีภยั 

หรือการท่ีทางรัฐบาลบังคับย้ายถ่ินเพื่อจัดท าโครงการบางอย่าง เช่น การบังคับประชาชน 
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ยา้ยถ่ินฐานของรัฐบาลทหารเมียนมา เป็นตน้ ถึงแมว้่าการยา้ยถ่ินฐานระหว่างประเทศในปัจจุบนั 
เป็นเร่ืองของการยา้ยถ่ินฐานด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ซ่ึงการยา้ยถ่ินฐานเดิม มกัเป็น 
การยา้ยถ่ินในลกัษณะของการอพยพของประชากรจากประเทศท่ียากจนไปสู่ประเทศท่ีร ่ ารวยกว่า 
แต่นักสังคมวิทยาได้โตแ้ยง้แนวคิดดงักล่าว เป็นเพียงปัจจยัท่ีอธิบายการยา้ยถ่ินท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น  
และเป็นแนวคิดท่ีไม่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
กฎหมาย และการเมือง ซ่ึงเป็นปัจจัยทางโครงสร้าง (Structure) รวมทั้งแนวคิดเร่ืองระบบ 
การยา้ยถ่ินฐานท่ีรวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจยา้ยถ่ินฐาน โดยผา่นเครือข่ายของการยา้ยถ่ินฐาน
ไปยงัประเทศปลายทาง (สายสุดา พานออ้ย, 2553, น. 12) 

 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยา้ยถ่ินฐานของแรงงานขา้มชาติสู่ประเทศไทย แบ่งได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 
2.1 กลุ่มปัจจยัผลกัดนัจากภายนอกประเทศ 

  ปัจจยัผลกัดนัจากภายนอกประเทศท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของแรงงานต่างดา้ว 
เขา้สู่ประเทศไทย ดงัน้ี 

 2.1.1 ระบอบการเมือง การปกครองของประเทศเพื่อนบา้นประเทศเพื่อนบา้นใน
กลุ่มประเทศกมัพูชา ลาว และเมียนมา หลงัจากไดรั้บเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส
และองักฤษ ได้มีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบสังคมนิยม และอ านาจนิยม เช่น 
การปกครองโดยรัฐบาลทหาร มีการผูกขาดทางอ านาจ จ ากัดสิทธิ ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง 
การเมืองภายในประเทศ ท าให้เกิดการประท้วง การสู้รบ และการปราบปรามท าให้เกิดความ 
ไม่สงบภายในประเทศอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ประชาชนในประเทศรู้สึกไม่มัน่คง จึงตอ้งการแสวงหา
เสรีภาพและชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีกวา่ 

 2.1.2 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบา้น จากปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ 
เน่ืองจากมีการปราบปรามชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยในรัฐฉานและรัฐกระเหร่ียงของ
ประเทศเมียนมา และความขดัแยง้ทางการเมืองในประเทศท าให้ประชากรของประเทศเพื่อนบา้น
จ านวนมากตอ้งขาดแคลนท่ีดินท ากิน ท าให้รายได้ไม่เพียงพอส าหรับการยงัชีพ และประชาชน
จ านวนมากตอ้งว่างงาน การลงทุนทั้งจากภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศค่อนขา้ง
น้อย ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควร การสร้างงาน
ภายในประเทศมีจ ากดั นอกจากน้ียงัมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจ เกิดภาวะเงินเฟ้อในระบบสูง  
ท าให้ค่าเงินตกต ่า ส่งผลกระทบต่อประชาชนท าให้รายได้ท่ีหาได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าใหแ้รงงานขา้มชาติเขา้มาท างานในประเทศไทยซ่ึงมีภาวะเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ 

  2.1.3 มาตรการควบคุมการออกนอกประเทศ รัฐบาลของประเทศเพื่อนบา้นยงั
ขาดมาตรการท่ีชดัเจน และเขม้งวดในการควบคุมการออกนอกประเทศของประชาชน ในส่วนของ
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ประชาชนท่ีหลบหนีออกนอกประเทศไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย 
ของประเทศเมียนมา (กีรติ เชาวต์ฤษณษวงษ,์ 2556, น. 19–20) 

2.2 กลุ่มปัจจยัดึงดูดภายในประเทศ 
 2.2.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย จากการพฒันาประเทศในช่วง

สองทศวรรษท่ีผ่านมา ท าให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และ 
มีผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ และรายไดป้ระชาชาติเพิ่มสูงข้ึน การพฒันาประเทศเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเขา้ (import - substitution) ไดพ้ฒันาไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม  
เพื่อการส่งออก (export - led growth) ท าให้การขยายตวัดา้นเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มข้ึนในอตัรา 
เร่งสูงข้ึนติดต่อกนั เศรษฐกิจของประเทศมีการเปิดสู่ระบบเศรษฐกิจโลกมากข้ึน(internationalization) 
โดยรัฐบาลได้ด าเนินการผ่อนปรนมาตรการทางการลงทุน และการเงินเพื่อส่งเสริมให้มีการ
เคล่ือนยา้ยไดอ้ย่างเสรี ท าให้ตลาดมีการขยายตวัมากข้ึน มีการลงทุนและการจา้งงานมากข้ึน และ
รัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคมากข้ึน ท าให้ความตอ้งการ
แรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการพฒันาประเทศมีมากข้ึน ในขณะท่ีการแข่งขนัในตลาดโลก
อยู่ในระดบัสูง ดงันั้นการลดตน้ทุนในการผลิตโดยใช้แรงงานราคาถูก จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง
ส าหรับผูป้ระกอบการ 

 2.2.2 ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทย
ประสบกบัภาวะการขาดแคลนแรงงานจากสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 

 1. การขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือบางประเภท จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการจดัสรรงบประมาณจ านวนมากเพื่อพฒันาสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานต่างๆ (infrastructures) และเพิ่มมาตรการในการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค โดยการ
ปรับปรุงเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่ออ านวยประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนในภูมิภาค  
ท าใหเ้กิดการจา้งงานในภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงแรงงานกรรมกรท่ีใชใ้นกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะใน
กิจการเกษตร ประมง ก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่แรงงานมาจากภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือของประเทศ ปัจจุบันเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการขยายตัวสูงข้ึน  
เน่ืองจากรัฐบาลเนน้การส่งเสริมและพฒันาอาชีพให้แก่ประชาชน ท าให้แรงงานในทอ้งถ่ินไม่นิยม
เดินทางไปท างานในภูมิภาคอ่ืน นอกจากน้ีปัจจุบนัคนไทยยงัมีการศึกษาสูงข้ึนและไม่ท างานบาง
ประเภทท่ีเส่ียงอนัตราย งานหนัก งานสกปรก และงานท่ีใช้ความอดทนสูงแต่ไดค้่าจา้งต ่า ท าให้
ผูป้ระกอบการตอ้งใช้แรงงานขา้มชาติท่ีมีค่าจา้งแรงงานท่ีถูกกว่า มีความขยนั อดทนสูงกว่า และ
เป็นแรงงานท่ีลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย จึงไม่ค่อยกล้าหนีไปไหน ท าให้มีการลกัลอบจา้ง
แรงงานขา้มชาติเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 
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 2. การไปท างานต่างประเทศของแรงงานไทย ประเทศไทยมีนโยบาย
ส่งเสริมการไปท างานในต่างประเทศ แรงงานเหล่าน้ีส่งรายได้กลบัประเทศมากถึงปีละ 54,580  
ล้านบาท และ 59,550 ล้านบาท ตามล าดับ นโยบายดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศ การส ารวจกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ พบว่าแรงงานในภาคเกษตรมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีการน าแรงงาน 
ข้ามชาติมาใช้เป็นจ านวนมาก มี 3 ประเภทกิจการ คือ กิจการประมง สวนยาง และไร่อ้อย  
(กีรติ เชาวต์ฤษณษวงษ,์  2556, น. 20–21) 

 3. นโยบายผ่อนปรนการใช้แรงงานข้ามชาติ รัฐบาลไทยมีนโยบายและ
มาตรการในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ โดยมีการผ่อนผนัให้มีการใช้
แรงงานต่างดา้วไดใ้นบางประเภทกิจการ โดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัคน 
เขา้เมือง พ.ศ. 2522 ในการออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อผอ่นผนัให้มีการน าแรงงานขา้มชาติหลบหนี
เขา้เมือง 3 สัญชาติ คือ กมัพูชา ลาว และเมียนมา เขา้มาท างานไดช้ัว่คราว นโยบายและมาตรการของ
รัฐบาล เป็นอีกปัจจยัในการเคล่ือนยา้ยของแรงงานขา้มชาติสู่ประเทศไทย (กีรติ เชาวต์ฤษณษวงษ์,   
2556, น. 20–21) 

  2.2.3 ประเทศไทยมีอาณาเขตติดกบัพรมแดนของแรงงานต่างด้าว ทั้ง 4 ประเทศ  
คือ กมัพชูา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย ดงัน้ี (ทรูปลูกปัญญา, 2560) 

1. ชายแดนไทย – ประเทศกัมพูชา ความยาวเส้นเขตแดน 798 กิโลเมตร  
มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัตราด จนัทบุรี สระแกว้ บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

2. ชายแดนไทย – ประเทศลาว ความยาวเส้นเขตแดน 1,810 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย  
พิษณุโลก อุตรดิตถ ์น่าน พะเยา และเชียงราย 

3. ชายแดนไทย – ประเทศเมียนมา ความยาวเส้นเขตแดน 2,401 กิโลเมตร  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวดัระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย 

4.  ชายแดนไทย – ประเทศมาเลเซีย ความยาวเส้นเขตแดน 647 กิโลเมตร  
มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดันราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล 

เน่ืองจากมีพรมแดนท่ีติดต่อกนัจึงเป็นแรงดึงดูดในการเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้
มาท างานท่ีประเทศไทย ในรูปแบบเขา้เมืองมาแบบถูกกฎหมาย และลกัลอบเขา้มาแบบผดิกฎหมาย 
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3.2 ทฤษฎกีารย้ายถิ่นฐานของ Everette S. Lee (E.S. Lee’s Theory of Migration) 
 Everette S. Lee (อา้งถึงใน สายสุดา พานออ้ย, 2553, น. 9-10) ไดอ้ธิบายทฤษฎีเก่ียวกบั

การยา้ยถ่ินฐาน จากการวิเคราะห์ถึงขนาด (Volume) และกระแส (Stream) การไหลทวนกระแส 
(Counter stream) ของการยา้ยถ่ินฐานและคุณลักษณะของผูย้า้ยถ่ิน และได้ให้ความหมาย 
“ การยา้ยถ่ินฐาน” เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีอยูอ่าศยัอยา่งถาวร หรือก่ึงถาวร ไม่วา่จะเป็นในลกัษณะ 
ทิศทางใด การเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการยา้ยถ่ินจะเก่ียวขอ้งกบัจุดเร่ิมตน้ (Origin) จุดปลายทาง 
(Destination) และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีกั้นขวางอยูร่ะหว่างตน้ทางกบัปลายทาง (An Intervening  
sets of obstacles) Everette S. Lee ไดข้ยายความทฤษฎีว่าทุกพื้นท่ีตน้ทางและปลายทางมกัมี 
แรงบวก (Positive Force) หรือปัจจยัดึง (Pull) ท่ีดึงดูดประชากรไม่ให้ยา้ยถ่ินไปท่ีอ่ืน ขณะเดียวกนั
ก็มีแรงลบ (Negative Force) ท่ีผลกัดนั (Push) ใหป้ระชากรยา้ยถ่ินฐาน 

ภาพที ่7 : จุดเร่ิมตน้และจุดปลายทาง ปัจจยัและอุปสรรคของการยา้ยถ่ินฐาน 
(Lee, 1966: p. 50 อา้งถึงใน Achana Vutthisomboom, 1998: p. 31) 

 

 

 

 

 

 ผลรวมของแรงงานเหล่าน้ี มีจ านวนมากหรือน้อยจะผนัแปรไปตามบุคลิกภาพ 
(Personality) และคุณสมบติัส่วนตวับุคคล ไดแ้ก่ อายุ (Age) เพศ (Sex) ระดบัการศึกษา (Education) 
ระดบัความช านาญ (Skill) เช้ือชาติ หรือเผา่พนัธ์ุ (Ethnic or Tribal Groups) และคุณสมบติัอ่ืนของ
ประชากรท่ีแตกต่างกนั โดยสรุป ดงัน้ี 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอพยพยา้ยถ่ินในทศันะของ Everette S. Lee มี 4 ประการ 
ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีตน้ทาง (Origin) มีสาเหตุมาจากการ “ผลกัดนั”  
เก่ียวขอ้งกบัการยา้ยถ่ินฐานออกจากถ่ินท่ีอยู่เดิมหรือถ่ินตน้ทาง จากการประกอบอาชีพ เช่น 
เกษตรกรขาดแคลนน ้ าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการท าการเกษตรท าให้ต้องยา้ยออกจากชนบท 
เขา้สู่เมือง 
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 2. ปัจจยัทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีปลายทาง (Destination) มีสาเหตุมาจากการ “ดึงดูด”  
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการยา้ยเข้าในลักษณะท่ีดึงดูดใจให้ประชากรยา้ยเข้าไปยงัถ่ินท่ีอยู่ใหม่ เช่น  
การมีสภาพการท างานท่ีดีกวา่เดิม 

 3. อุปสรรคทั้งหลายกั้นขวางอยูร่ะหวา่งพื้นท่ีตน้ทางและปลายทาง (Intervening Sets of 
Obstacles) อาจเป็นผลให้การยา้ยถ่ินฐานไม่อาจเกิดข้ึนไดห้รือเกิดข้ึนช้าลง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายใน 
การเดินทาง ค่าท่ีพกัและค่าอาหารท่ีตอ้งจ่ายระหวา่งการยา้ยถ่ิน 

 4. ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทั้ง อายุ เพศ การศึกษา และอ่ืนๆ ในทศันะ 
ของ Everette S. Lee การยา้ยถ่ินฐานเกิดข้ึนไดเ้พียงเพราะเหตุผลส่วนตวั เช่น การยา้ยถ่ินฐานติดตาม
ครอบครัว หรือการยา้ยถ่ินฐานเพื่อเผชิญในแหล่งใหม่ 

 นอกจากน้ีทศันะของ Everette S. Lee ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงการยา้ยถ่ินฐานท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 
มีการพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ดังกล่าวแล้วเปรียบเทียบผลดีท่ีได้รับกบัผลเสียท่ีเกิดข้ึน ถ้าผลดี 
(Benefits) มากกวา่ผลเสียหรือตน้ทุน (Costs) แลว้ก็จะตดัสินใจยา้ยถ่ินฐาน 

3.3 ทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและผลกัดันการย้ายถิ่น 
 Everette S. Lee (อา้งถึงใน สายสุดา พานออ้ย, 2553, น. 10-12) เสนอแนวคิดเก่ียวกบั

ปัจจยัดึงดูดและปัจจยัผลกัดนั (Pull and Push Theory) เพื่ออธิบายการยา้ยถ่ินฐาน ต่อมา 
นกัเศรษฐศาสตร์กลุ่ม Neo - Classic เช่น E.G. Ravenstein ไดส้านต่อแนวคิดของ Everette S. Lee 
ผลงานของ Ravenstein ในปี 1976 เป็นแนวคิดทางดา้นเศรษฐศาสตร์แนวใหม่เก่ียวกบัดุลยภาพ 
ดา้นเศรษฐกิจ (The Neo-Classic Economic Equilibrium Perspective) อธิบายถึงการยา้ยถ่ินฐาน 
เกิดจากปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูดท่ีก่อให้เกิดการยา้ยถ่ินฐานของแรงงาน โดยปัจจยัท่ีเป็นตวั
ผลกัดนัให้เกิดการยา้ยถ่ินฐาน ไดแ้ก่ ความยากจน การขาดแคลนท่ีดิน การมีประชากรมากเกินไป
ของประเทศตน้ทาง ส่วนปัจจยัดึงดูดให้เกิดการยา้ยถ่ิน ไดแ้ก่ โอกาสในการแสวงหางานท าท่ีดีกวา่ 
(Better Job Opportunity) ค่าจา้ง และความทนัสมยัของประเทศถ่ินปลายทาง ทฤษฎีปัจจยัดึงดูดและ
ปัจจยัผลกัดนัการยา้ยถ่ินฐาน สามารถสรุปสาระส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการยา้ยถ่ินฐาน 
แต่ละดา้น ดงัน้ี 

 3.3.1 ปัจจยัผลกัดนั ของประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยหรือยา้ยออก  ส่ิงท่ีเป็นปัจจยั
ผลกัดนัใหแ้รงงานเคล่ือนยา้ยออกจากประเทศตน้ทาง ประกอบดว้ย 

1. ภาวการณ์ว่างงาน และการจา้งงานในระดบัต ่า (Unemployment and underemployment) 
ภาวะการจา้งงานในระดบัต ่าของประเทศใดท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นถึงประเทศนั้นมีปริมาณก าลงั
แรงงานท่ีมากเกินกว่าความสามารถรองรับการจา้งงานภายในประเทศนั้น ส่งผลให้แรงงานส่วน
หน่ึงเป็นผูว้า่งงาน ในขณะเดียวกนัแรงงานบางส่วนไม่สามารถท างานไดเ้ต็มศกัยภาพ ท าให้การใช้
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ก าลงัแรงงานไม่เกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเท่าท่ีควร และระดบัการพฒันา 
ทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถก่อให้เกิดการจา้งงานได้เพียงพอต่อก าลัง
แรงงาน แรงงานมกัมีแนวโน้มอพยพหรือยา้ยถ่ินฐานไปท างานยงัแหล่งจา้งงานอ่ืนโดยเฉพาะ
ตลาดแรงงานในต่างประเทศ 

2. ระดบัค่าจา้งหรืออตัราเงินเดือนท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ แรงงาน
ไดรั้บค่าจา้งหรือผลตอบแทนจากการท างานต ่ากว่าแรงงานในสาขาอาชีพเดียวกนัท่ีท างานในต่าง 
ประเทศ แรงงานเหล่าน้ีมักมีแนวโน้มท่ี เคล่ือนย้ายออกเพื่อแสวงหาโอกาสในการท างาน 
ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่ 

3. การขาดส่ิงจูงใจส าหรับความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ แรงงานท่ีมีความรู้
ความช านาญ หรือมีทกัษะในการประกอบอาชีพสูง และไม่เห็นความกา้วหน้าจากการประกอบ
อาชีพในถ่ินตน้ทาง มกัเกิดความประสงค์ท่ีจะเคล่ือนยา้ยไปท างานยงัประเทศหรือถ่ินปลายทาง 
ท่ีมีความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพมากกวา่ 

4. นโยบายก าลงัคน (Manpower Policy) การวางแผนการพฒันาก าลงัท่ีไม่
เหมาะสมของประเทศถ่ินตน้ทางเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัให้แรงงานเกิดการอพยพยา้ยถ่ินฐาน
โดยเฉพาะในประเทศท่ีก าลงัพฒันาและประเทศท่ีดอ้ยพฒันา ซ่ึงเกิดข้ึนในลกัษณะของความไม่
สมดุลของก าลงัคนส าหรับตลาดแรงงาน ในบางกิจการมีปริมาณก าลงัแรงงานเกินกวา่ความจ าเป็น 
ในขณะท่ีบางกิจการขาดแคลนแรงงานในปริมาณท่ีสูง นอกจากน้ีการขาดโอกาสในการได้รับ 
การฝึกอบรมทางอาชีพ เป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีเสริมแรงปัจจยัผลกัดนั 

5. ปัจจยัทางดา้นสังคมและการเมือง (Socio - Politics Factors) แรงงานมีความตอ้งการ 
ยา้ยถ่ินฐาน เน่ืองจากความยากล าบากในการด ารงชีวิต เกิดจากปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง 
 หรือความขดัแยง้ทางสังคมของประเทศถ่ินต้นทาง เช่น การกีดกันในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา 
 การแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ หรือความแตกต่างในความคิดเห็นทางการเมือง เป็นตน้ 

 3.3.2 ปัจจยัดึงดูด ในประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยหรือยา้ยถ่ินฐานเขา้ 
1. ระดบัค่าจา้งแรงงานท่ีสูงกวา่ประเทศถ่ินตน้ทาง โดยเฉพาะความแตกต่างของ

ค่าจา้ง รวมทั้งผลตอบแทนอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัแรงงานในสาขาอาชีพเดียวกนักบัประเทศ 
ถ่ินปลายทาง 

2. การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ภาวะการขาดแคลนแรงงานในบาง
สาขาอาชีพในประเทศท่ีพฒันาแลว้ หรือประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ หากมีการ 
เผยแพร่ภาวะความตอ้งการแรงงานของประเทศเหล่าน้ีพบว่า เป็นแรงดึงดูดต่อแรงงานในการ 
ยา้ยถ่ินฐาน 
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3. โอกาสความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติ 
4. ปัจจยัทางสังคมและการเมืองภายในประเทศถ่ินปลายทาง ส่ิงดึงดูดทางสังคม

และการเมืองให้เ กิดการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าประเทศถ่ินต้นทางท่ีส าคัญประการหน่ึง
นอกเหนือจากบริบททางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การปราศจากปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองหรือความ
ขดัแยง้ทางสังคมของประเทศถ่ินปลายทาง เช่น การกีดกนัในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา การแบ่งแยกชน
ชั้นวรรณะ หรือความแตกต่างในความคิดเห็นทางการเมือง เป็นตน้        

3.4 ทฤษฎกีารย้ายถิ่นของ E.G. Ravenstein (Ravenstein’s Law Migration) 
 E.G. Ravenstein (1885: p. 60-63)  อา้งถึงใน สายสุดา พานออ้ย, 2553, น. 12) เสนอกฎการ 

ยา้ยถ่ินฐานคร้ังแรกเม่ือปี 1885-1889 เพื่ออธิบายกรณีการยา้ยถ่ินฐานระหว่างชนบทกบัเมือง โดย 
ผูย้า้ยถ่ินฐานจะเคล่ือนท่ีจากพื้นท่ีท่ีมีโอกาสต ่าไปสู่พื้นท่ีท่ีมีโอกาสสูงกว่า การเลือกพื้นท่ี 
ปลายทางของผูย้า้ยถ่ินฐานถูกก าหนดโดยระยะทาง ผูย้า้ยถ่ินจากชนบทมกัมีแนวโน้มท่ีจะ 
เคล่ือนท่ีไปยงัเมืองใกล้ๆ  (Town) และขยบัขยายไปยงัเมืองใหญ่ (Cities) แมป้รากฏการณ์แรก 
มีแนวโน้มครอบง าส่วนหลงั และการยา้ยถ่ินฐานของประชากรได้ช่วยให้เกิดการพฒันาของ 
ระบบการขนส่ง การขยายตวัทางการคา้และอุตสาหกรรม  โดยแรงกระตุน้ทางเศรษฐกิจเป็น 
ปัจจยัส าคญัและมีบทบาทต่อการตดัสินใจยา้ยถ่ินฐานในลกัษณะทีละขั้นตอน (Step Migration) 
ของประชากร 

3.5 ทฤษฎกีารเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาติ 
 สิริรัฐ สุกนัธา (2557, น. 47) ไดศึ้กษาถึงการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มชาติถือเป็นปรากฏการณ์ 

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสังคมนานาชาติในโลกสมัยใหม่มีการติดต่อเช่ือมโยงกันทางเศรษฐกิจ  
การเมือง การติดต่อส่ือสารและสังคมวฒันธรรมมากข้ึน กรณีของประเทศไทยการยา้ยถ่ินฐาน 
ข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประชาชน 2 ประเทศท่ีพรมแดนติดต่อกันเช่น ไทย-พม่า ไทย-ลาว  
ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในอดีต 
การยา้ยถ่ินฐานเป็นไปเพื่อการกวาดตอ้นประชาชน ของฝ่ายท่ีชนะสงครามไปเป็นประชาชนของ
ประเทศตนเอง แต่ปัจจุบนัการยา้ยถ่ินฐานเป็นเร่ืองของการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุนของ
ประเทศท่ีมีความพร้อมมากกว่า นอกจากปัจจัยจากประเทศต้นทางท่ีเป็นปัจจัยผลักดัน 
ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รัฐบาลไดน้ านโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาใช้ ท าให้ประชาชนตอ้ง 
อดอยากยากแคน้ เกิดภาวะเงินเฟ้อ และเกิดภาวะความยากจนข้ึนในทุกพื้นท่ี ปัจจยัดา้นการเมือง 
มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการยา้ยถ่ินฐาน โดยเฉพาะเร่ืองความไม่ปลอดภัย นอกจากปัจจัย 
ผลักดันท่ีกล่าวมาข้างต้น และปัจจัยดึงดูดในประเทศไทยก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิด 
การยา้ยถ่ินฐาน คือ ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากจนท าให้เกิดการขาดแคลน 
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แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การอพยพย้ายถ่ินฐานจากประเทศเพื่อนบ้านเป็น 
ลกัษณะของการเดินทางขา้มพรมแดนในรูปแบบ ”ลอดรัฐ” เขา้มาตามช่องทางต่างๆ เป็นตน้ 

 สาเหตุส าคญัประการหน่ึงของการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย
ปัจจยัผลกัดนั (Push factors) จากประเทศท่ีแรงงานยา้ยออก และปัจจยัดึงดูด (Pull Factors) จากประเทศ 
ท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้ ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัผลกัดนัจากประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยออก (Push Factors) 
สาเหตุส าคญัท่ีท าใหแ้รงงานเคล่ือนยา้ยออกจากประเทศบา้นเกิดของตนเอง ไดแ้ก่ 
1.1 อตัราการว่างงาน (Unemployment rate) อยู่ในอตัราสูง และการท างานระดบัต ่า

(Underemployment) แรงงานส่วนเกิน (Labor plus) เกิดจากการวา่งงาน และการท างานต ่ากว่า 
ระดบัท าให้ไม่สามารถหางานท าท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของตนได ้ขณะท่ีแรงงานบางส่วน 
มีความพยายามหางานท าในประเทศในชั่วระยะเวลาหน่ึง ถ้าไม่สามารถหางานท่ีตรงกับ 
ความตอ้งการ ท าใหแ้รงงานส่วนหน่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเคล่ือนยา้ยออกไปสู่ต่างประเทศ 

1.2 ระดับค่าจ้างท่ีต ่ากว่าเม่ือเทียบกับต่างประเทศ และอาชีพท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ถา้เปรียบเทียบกนัในเร่ืองค่าจา้งท่ีได้รับขณะท างานในประเทศ โอกาสการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
ไปต่างประเทศยอ่มมีโอกาสมากกวา่ค่าจา้งในต่างประเทศมีอตัราท่ีสูงกวา่ 

1.3 การขาดส่ิงจูงใจส าหรับความกา้วหนา้ในอาชีพแรงงานท่ีมีความรู้ความช านาญสูง  
แต่ไม่สามารถมีโอกาสกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีของตน ย่อมเกิดความรู้สึกอยากเคล่ือนยา้ยไป
ท างานในต่างประเทศ นอกจากน้ีส่ิงจูงใจ ได้แก่ ความกา้วหน้าในอาชีพท าให้แรงงานกลุ่มน้ี 
ตอ้งเคล่ือนยา้ยไปท างานในต่างประเทศ 

1.4 นโยบายการเคล่ือนยา้ยก าลงัพลท่ีไม่เหมาะสม การวางแผนก าลงัคนท่ีไม่
เหมาะสม ท าให้เกิดการพฒันาไปตามระบบของงาน แต่ขณะท่ีประเทศด้อยพฒันาท่ีไม่มีการ
วางแผนพฒันาก าลงัคน ท าให้ขาดความสมดุลระหวา่งงานกบับุคลกร ท าให้ก าลงัแรงงานบางส่วน
เป็นส่วนเกินได ้(Labor Surplus) 

1.5 ปัจจยัทางสังคมและการเมือง แรงงานบางส่วนต้องการอพยพเคล่ือนยา้ยไป 
ต่างประเทศ เพราะไม่พอใจในสภาพสังคมและการเมืองท่ีเป็นอยู่ เน่ืองจากความวุ่นวาย และ 
ความแตกแยกของกลุ่มการเมืองในประเทศ 

 2. ปัจจยัดึงดูดในประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้ (Pull Factors) 
สาเหตุท่ีดึงดูดให้แรงงานเคล่ือนยา้ยจากประเทศบา้นเกิดเขา้สู่ประเทศใดประเทศหน่ึง 

ไดแ้ก่ 
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2.1 ระดบัค่าจา้งสูงกวา่ในประเทศบา้นเกิดของแรงงาน ส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั
ของแรงงานไดแ้ก่ ระดบัค่าจา้งของแรงงานอาชีพต่างๆ พบวา่แรงงานประเภทเดียวกนัในต่างประเทศ 
มีระดับค่าจ้างสูงกว่ามาก เป็นส่ิงดึงดูดให้แรงงานเหล่าน้ีตอ้งการอพยพเคล่ือนยา้ยออกไปท างาน 
ยงัถ่ินใหม่ 

 2.2 การขาดแคลนก าลงัคนในบางสาขา หากมีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เก่ียวกบั
ตลาดแรงงานท าให้แรงงานในต่างประเทศทราบถึงประเภทแรงงานท่ีขาดแคลน แรงงานใน
ต่างประเทศท่ีอยู่ในประเภทเดียวกนัมีโอกาสได้ทราบ ก็อาจเป็นปัจจยัดึงดูดให้เคล่ือนยา้ยเข้ามา 
 และระบบค่าจา้งดีพอ 

2.3 ความกา้วหนา้ในอาชีพ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ยอ่มมีส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกแก่ 
การปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี การวางแผนพฒันาบุคคลากรท่ียุติธรรม ย่อมเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา 
ของแรงงาน และเป็นส่ิงดึงดูดให้แรงงานท่ีมีความรู้ความช านาญ จากประเทศด้อยพฒันา  
เคล่ือนยา้ยมาท างานในต่างประเทศเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ 

2.4 การให้นกัศึกษาต่างประเทศเขา้มารับการศึกษาอบรมในประเทศท่ีมีการศึกษาใน
ระดบัสูง และเปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศเขา้มารับการศึกษา ท าให้เกิดส่ิงดึงดูดให้มีก าลัง 
แรงงานในต่างประเทศ เขา้มาตั้งหลกัแหล่งท างาน เพราะแบบแผนและเน้ือหาของการศึกษา 
อบรมเหมาะสมกบัสภาพของประเทศท่ีให้การศึกษามากกว่าในสภาพประเทศบา้นเกิดของผูม้า 
รับการศึกษา เพราะนักศึกษามาจากประเทศท่ีก าลังพฒันา (Developing Countries) เม่ือเข้า 
รับการศึกษาในประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Developed Countries) ซ่ึงมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงกวา่ 
ไดพ้บกบัความสะดวกสบายจากมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึนท าให้เกิดความพอใจ คุน้เคยและ 
ไม่ปรารถนาจะกลบัสู่ประเทศบา้นเกิด 

2.5 ปัจจยัทางสังคมและการเมือง ไดแ้ก่ การไม่มีการกีดกนัทางดา้น เช้ือชาติ ศาสนา สีผิว 
ฯลฯ การยินดีตอ้นรับผูย้า้ยถ่ินเขา้มาท างาน ความผูกพนัทางการเมืองระหวา่งประเทศและการมี
เสรีภาพในระดบัสูง เป็นตน้ (สิริรัฐ สุกนัธา, 2557, น. 52-54) 

3.6 รูปแบบการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาติ 
 รูปแบบการเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มชาติ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 3.6.1 คนต่างดา้วเขา้เมืองถูกกฎหมาย หมายถึง คนต่างดา้วซ่ึงมีเอกสารท่ีรัฐบาลของ

ประเทศตนรับรอง ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ไดแ้ก่ 
หนงัสือเดินทางชัว่คราว(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity) 
และมีการตรวจลงตรา (Visa) โดยสถานทูตหรือกงสุลไทยประจ าประเทศตน้ทางนั้นๆ เม่ือเดินทาง 
เขา้มาในประเทศไทยแลว้จะตอ้งไดรั้บการประทบัตราระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจกัร ประเภท
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ชัว่คราว (Non-Immigrant Visa) ลงในหนงัสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือ
เดินทาง โดยส านกังานตรวจคนเขา้เมือง เม่ือประสงคจ์ะท างานตอ้งขออนุญาตท างานตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการท างานของคนต่างดา้ว โดยจ าแนกประเภทคนต่างดา้วรายมาตรา ดงัน้ี 

มาตรา 59 หมายถึง คนต่างดา้วซ่ึงเขา้มาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยคนเขา้เมือง ดงัน้ี 

 1. ประเภททัว่ไป หมายถึง คนต่างดา้วท่ีเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะ และ
ท างานอยูใ่นต าแหน่งค่อนขา้งสูง หรืออาจถูกส่งมาจากบริษทัแม่ในต่างประเทศท่ีเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทย หรือเขา้มาท างานชัว่คราวในงานท่ีตอ้งใช้ทกัษะและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นความ
ตอ้งการผูท่ี้มีความสามารถเฉพาะดา้น มีความช านาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถทางการ
ส่ือสาร (ภาษา) ท่ียงัหาคนไทยท่ีมีความสามารถ หรือมีความช านาญเขา้มาร่วมงานไม่ได ้หรือเป็น
การเขา้มาท างานในกิจการท่ีตนเองลงทุน หรือกิจการของคู่สมรส หรือกิจการท่ีร่วมลงทุน เป็นตน้ 
ส่วนใหญ่ท างานในกิจการ ดงัน้ี 

1.1 กิจการท่ีมีการลงทุนตั้งแต่ 2 ลา้นข้ึนไป 
1.2 กิจการท่ีมีการลงทุนมากกวา่ 30 ลา้นข้ึนไป 
1.3 มูลนิธิ/ สมาคม/ องคก์ารเอกชนต่างประเทศ 

 2. ตลอดชีพ หมายถึง คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตท างานตามประกาศ 
คณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 322 ขอ้ 10 (10) มีสาระส าคญัวา่ “ใบอนุญาตท่ีออกให้แก่คนต่างดา้วซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมืองและท างานอยู่แลว้ก่อนวนัท่ี 13 ธันวาคม 2515 
 ใหใ้ชไ้ดต้ลอดชีวติของคนต่างดา้วนั้น เวน้แต่คนต่างดา้วจะเปล่ียนอาชีพใหม่” 

 3. ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการจา้งแรงงานกบัประเทศคู่ภาคี (MOU) 
3.1 ตรวจสัญชาติ หมายถึง แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติ

กมัพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีได้รับการจดัระบบตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเขา้เมืองทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1) การจดัระบบ 
การจา้งแรงงานต่างด้าว หลกัการคือ ปรับสถานภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมืองให้เป็น
แรงงานเขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้นายจา้งน าแรงงานต่างดา้ว มารายงาน 
ตวัเพื่อจดัส่งรายช่ือให้ประเทศตน้ทางตรวจสัญชาติและรับรองสถานะ เพื่อปรับเขา้สู่ระบบท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายต่อไป โดยมติคณะรัฐมนตรีผอ่นผนัให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวระหวา่ง 
รอการส่งกลบั อนุญาตให้ท างานได ้2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใชใ้นบา้น มีใบอนุญาตท างาน
บตัรสีชมพู และตอ้งปรับเปล่ียนสถานะโดยการตรวจสัญชาติจากเจา้หน้าท่ีประเทศตน้ทางเพื่อรับ
เอกสารรับรองสถานะ ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทางชัว่คราว (Temporary Passport : หนงัสือเดินทาง
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ชัว่คราวของคนต่างดา้วสัญชาติลาว) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : เอกสาร
รับรองบุคคลต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา) เป็นตน้ และขออนุญาตท างานไดรั้บใบอนุญาตท างานเป็น
ชนิดบตัรสีเขียว 

3.2 แรงงานน าเขา้ หมายถึง คนต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานตามขอ้ตกลง 
วา่ดว้ยการจา้งแรงงานต่างดา้วระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศคู่ภาคี (MOU) ปัจจุบนัท าขอ้ตกลง 
กบัประเทศ 4 ประเทศ คือ กมัพชูา ลาว เมียนมา และเวยีดนาม 

มาตรา 62 คนต่างด้าวประเภทส่งเสริมการลงทุน คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ. 2520 หรือกฎหมายอ่ืน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติันิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522) 
และพระราชบญัญติัปิโตเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นกัลงทุน ช่างฝีมือ ผูช้  านาญการ 

มาตรา 64 หมายถึง คนต่างดา้วของประเทศท่ีมีชายแดนติดกบัประเทศไทย เขา้มา
ท างานในลักษณะไป – กลับ และท างานตามฤดูกาล โดยมีเอกสารแทนหนังสือเดินทาง 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง  

 3.6.2 คนต่างดา้วเขา้เมืองผดิกฎหมาย 
มาตรา 63 จ าแนกคนต่างดา้วเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ชนกลุ่มนอ้ย หมายถึง คนต่างดา้ว ต่อไปน้ี 

1.1 ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผนัให้ไป
ประกอบอาชีพ ณ ท่ีแห่งใดแทนการเนรเทศ หรือรอระหวา่งประเทศ 

1.2 ไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวเพื่อรอการส่งกลบัไป 
นอกราชอาณาจกัรตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 

1.3 ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉ.ท่ี 337 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 
2515 

1.4 เกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ไดรั้บสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวติั  
ฉ.ท่ี 337 วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2515 

1.5 เกิดในราชอาณาจกัรแต่ไม่ไดรั้บสัญชาติไทยตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญชาติ 
2. แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 3 สัญชาติ (กมัพชูา ลาว และเมียนมา)  
 โดยคณะรัฐมนตรีฯ มีมติผ่อนผนัฯให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั่วคราวเพื่อ 

รอการส่งกลับโดยคณะรัฐมนตรี มีมติให้คนต่างด้าวรายงานตัวเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติ 
 หรือทะเบียนราษฎรผูไ้ม่มีสัญชาติไทยกับกรมการปกครอง (ทร 38/1) ตรวจโรค และประกันตน 
สุขภาพกบักระทรวงสาธารณสุข และขออนุญาตท างานกบักรมการจดัหางานได้ 2 งาน คือ กรรมกร 
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 และคนรับใช้ในบ้าน (สถานการณ์คนต่างด้าวท่ีท างานในประเทศ, ม.ป.ป.; กฎหมาย เก่ียวข้องกับ 
แรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ กมัพชูา ลาว และเมียนมา, 2559; กรมการจดัหางาน, 2560) 

 ปัญหาและความตอ้งการของแรงงานขา้มชาติท่ีมีต่อกระบวนการเคล่ือนยา้ย
แรงงานขา้มชาติ 

 1. ปัญหานายหนา้ 
 แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่เสียเงินให้นายหน้าในการน าทาง หรือเป็นผูน้ าทางเขา้

มายงัประเทศไทยเป็นจ านวนเงินประมาณ 15,000 - 50,000 บาท ข้ึนอยู่กบัความสนิทสนมกบันายหน้า 
และความยากง่ายในการเดินทางขา้มประเทศ เม่ือเปรียบเทียบกบัการน าเขา้ผา่นบริษทัจดัหางานจะ
เสียค่าใชจ่้ายประมาณ 12,000–18,000 บาท เน่ืองจากแรงงานขา้มชาติไม่เคยชินเส้นทาง และไม่รู้
ช่องทางในการติดต่อกบัทางราชการของประเทศไทยจึงท าให้เกิดช่องว่างในการติดต่อส่ือสาร
ดงักล่าว จนเป็นเหตุให้เกิดกลุ่มนายหน้าท่ีท าหน้าท่ีประสานงานกบัหน่วยงานราชการเพื่อยื่นขอ
บตัรอนุญาตท างาน และการต่อใบอนุญาตท างาน ตลอดจนติดต่อกบันายจา้งเพื่อหางานให้แรงงาน 
ขา้มชาติท าโดยคิดค่านายหนา้แบบเหมาจ่ายในแต่ละคร้ัง ท าให้แรงงานขา้มชาติตอ้งเสียเงินจ านวน
มากกว่าท่ีต้องจ่ายให้กับทางราชการของประเทศไทย โดยนายหน้าจะท าเป็นขบวนการ 
และจะติดต่อกบัแรงงานขา้มชาติ โดยตรงทางโทรศพัท์และมีการเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์ไปเร่ือยๆ 
เพื่อความปลอดภยัและหลบหลีกเจา้หน้าท่ีของรัฐ  โดยขบวนการนายหน้าดงักล่าวจะรับด าเนิน 
การตรวจสัญชาติ และจดัหานายจา้งปลอมให้กบัแรงงานขา้มชาติเพื่อให้ได้บตัรอนุญาตท างาน 
ในประเทศไทย โดยคิดค่าใชจ่้ายท่ีแพงกวา่ท่ีจ่ายจริงจากแรงงานขา้มชาติเป็นกรณีไป 

ภาพที ่8 : การเสียเงินใหน้ายหนา้ในการน าทาง 
*ค่าใชจ่้าย : พม่า 12,000 – 18,000 บาท / ลาว 15,000 – 20,000 / กมัพชูา 20,000 – 30,000 

 
 

 

 

 

 

 

นายหน้า/บริษัทนายหน้า 

จดัหานายจา้งปลอม รับด าเนินการตรวจสัญชาติ 

แรงงานข้ามชาติ 

น าเขา้ผา่นบริษทั
จดัหางาน* 

ชายแดน หลบหนีเขา้เมือง MOU 
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          2. ปัญหาการการตรวจสัญชาติและขอใบอนุญาตท างาน 

2.1 ระยะเวลาในการตรวจสัญชาติของแรงงานต่างชาติแต่ละคร้ัง  
มีระยะเวลาสั้ นท าให้แรงงานไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เปิด
ช่องวา่งให้กบันายหนา้และบริษทันายหนา้ท าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและคอยประสานงานโดย
คิดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีสูงกว่าท่ีจ่ายจริง 2-3 เท่าของค่าบริการจริง (เงินท่ีจ่ายจริงให้กบั
รัฐบาล 2,000 – 8,000 บาท แต่นายหน้าคิดค่าบริการในการน าเขา้บริษทัจดัหางาน 12,000 –  
18,000 บาท) 

2.2 ขั้นตอนการตรวจสัญชาติยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจยากส าหรับแรงงาน 
ขา้มชาติในการกรอกเอกสาร (สิริรัฐ สุกนัธา, 2557, น. 58-59)   

3.7 ทฤษฎตีลาดแรงงานทวลิกัษณ์ (Dual Labor Market Theory) 
 ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์ อธิบายการย้าย ถ่ินจากมุมมองด้านอุปทานของ

ตลาดแรงงาน สมมติฐานของทฤษฎีน้ี ดงัน้ี (สายสุดา พานออ้ย, 2553, น. 7–8) 
 1. การย้ายถ่ินฐานเป็นผลจากปัจจัยดึงดูดในประเทศปลายทาง ซ่ึงเป็นประเทศท่ี 

พฒันาแลว้ 
 2. ปัจจยัดึงดูดในประเทศปลายทาง ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจยา้ยถ่ินฐานจากประเทศ 

ก าลงัพฒันา แบ่งได ้2 ประการ คือ 
2.1 ตลาดแรงงาน 
2.2 นโยบายการจา้งงาน (Recruitment policies) 

 3. ตลาดงานในประเทศ มีลกัษณะแยกชั้น ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ตลาดปฐมภูมิ (Primary) หรือตลาดระดบับน มีระบบการผลิตซ่ึงเนน้ทุน โดยใน 

การจา้งงานเป็นการจา้งงานระดบัทกัษะสูง ค่าจา้งสูง สถานภาพทางสังคมสูง 
3.2 ตลาดทุติยภูมิ (Secondary) หรือตลาดระดบัล่าง มีระบบการผลิตท่ีเน้นแรงงาน

ระดบัล่างมีทกัษะต ่า โดยตลาดระดบัล่างในประเทศอุตสาหกรรม เป็นตลาดไม่อ านวยต่อความมัน่คง 
ในการท างานมีค่าจ้างต ่า และมีสถานภาพทางสังคมต ่า ยากต่อการท่ีจะก้าวสู่สถานภาพท่ีดีข้ึน  
เป็นงานท่ีก าลงัแรงงานทอ้งถ่ินไม่พึงประสงคจ์ะท า 

 4. สภาวการณ์ของตลาดระดบัล่างท่ีก าลงัแรงงานทอ้งถ่ินไม่พึงประสงค์ อุปสงคต่์อการ
น าเขา้แรงงานในต าแหน่งงานระดบัล่างท่ีวา่งลงเป็นจ านวนมาก 

 5. การยา้ยถ่ินฐานขา้มชาติ เกิดข้ึนเม่ือประเทศปลายทางมีอุปสงคแ์รงงานเกิดข้ึนในตลาด
ทุติยภูมิ ซ่ึงเน้นแรงงานระดับล่างเป็นหลักในอุตสาหกรรมการผลิต โดยอุปสงค์ดังกล่าวได้รับ 
การตอบสนองจากแรงงานยา้ยถ่ินฐานขา้มชาติระดบัล่าง 
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 6. สาเหตุการท่ีมีอุปสงค์ต่อแรงงานต่างชาติเกิดข้ึนในประเทศปลายทาง ซ่ึงเป็นสังคม
อุตสาหกรรมทนัสมยั ไดแ้ก่ มีการขาดแคลนแรงงานโดยทัว่ไป มีความจ าเป็นตอ้งมีแรงงานท างาน
ในต าแหน่งงานระดบัล่างมีการขาดแคลนแรงงานในระดบัล่างของตลาดแรงงาน 

 7. อุปสงคด์งักล่าวไดรั้บการตอบสนองจากแรงงานยา้ยถ่ินขา้มชาติระดบัล่างนั้นมีสาเหตุ 
มาจากความแตกต่างดา้นอตัราค่าจา้ง เป็นงานท่ีผูย้า้ยถ่ินรับไดต้ามพื้นฐานโครงสร้างทางสังคมใน
ประเทศบ้านเกิด และเป็นงานชั่วคราวซ่ึงผูย้ ้ายถ่ินเอง ไม่ได้ใส่ใจท่ีจะฝากชีวิตไวต้ลอดชีพ 
หรือยกระดบัฐานะทางสังคมของตนใหสู้งข้ึนในประเทศปลายทาง 

 8. ปัจจัยส าคญัท่ีเอ้ือต่อตลาดระดับล่าง คือ ตัวนายจ้างและนโยบายการจ้างงานใน
ประเทศปลายทาง ในขณะท่ีตัวแปรด้านผูย้า้ยถ่ิน หรือความแตกต่างด้านอัตราค่าจ้างเป็นข้อ 
อธิบายเสริม  

3.8 ทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจในระดับครัวเรือน 
 สายสุดา พานออ้ย (2553, น. 8-9) ได้อธิบายถึงเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยแรงงาน 

ยา้ยถ่ินฐาน (New Economics of Labour Migration: NELM) อธิบายการยา้ยถ่ินฐานในลกัษณะ 
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค ระดบัจุลภาค มีการน าปัจจยัทางสังคมมาพิจารณาร่วมกบัปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงลกัษณะส าคญัของเศรษฐศาสตร์แนวใหม่วา่ดว้ยแรงงานยา้ยถ่ินฐาน คือ การศึกษา
การตดัสินใจท่ีระดบัครัวเรือน สมมติฐานหลกัประกอบดว้ย 

 1. การยา้ยถ่ินฐานเป็นผลการตดัสินใจของหน่วยเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน หรือครอบครัว 
ในความพยายาม ท่ีจะลดความเส่ียงด้านรายได้ในระบบตลาด ซ่ึงมีความไม่แน่นอนในสังคม 
ท่ีก าลงัพฒันา โดยอาศยัการกระจายแหล่งท่ีมาของรายได ้

 2. แต่ละครัวเรือนมีวิถีชีวิต ความชอบ วฒันธรรม และทางสังคมแตกต่างกนัไป อีกทั้ง 
มีความสามารถในการมีรายได้ในระดับท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงส่วนหน่ึงมักได้รับอิทธิพลจาก
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม โดยความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันของครัวเรือนในประเทศตน้ทาง เป็น 
ปัจจยัส าคญัต่อการยา้ยถ่ินฐาน 

 3. การยา้ยถ่ินฐานของสมาชิกคนใดคนหน่ึงในครัวเรือน เป็นวธีิในการกระจายแหล่งท่ีมา
ของรายได้ เพื่อเป็นหนทางในการอ านวยให้ครัวเรือนด ารงชีพอยู่ในเศรษฐกิจทุนนิยมได้ โดย 
ผูย้า้ยถ่ินเป็นตวัแทนของครัวเรือนในการด าเนินการ 

 4. ความไม่แน่นอนท่ีเกิดกบัระบบตลาดในเศรษฐกิจทุนนิยม ในสังคมท่ีก าลงัพฒันาเป็น
ลกัษณะของการท่ีระบบตลาดท างานได้ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากความล้มเหลวของระบบตลาด  
ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจเบ้ืองตน้ให้มีการยา้ยถ่ินฐาน ระบบการตลาดซ่ึงมิไดท้  างานอย่างเหมาะสม 
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โดยสมบูรณ์นั้น มีหลากหลายลกัษณะ เช่น การมีเงินทุนไม่เพียงพอ การไม่อ านวยให้คนในสังคม
ไดรั้บหลกัประกนัในการท างานตลอดจนตลาดเงินกูต่้างๆ ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

 5. การยา้ยถ่ินฐานขา้มชาติจะเกิดข้ึน เม่ือเห็นรายไดท่ี้จะไดรั้บในต่างแดนสูงกวา่ท่ีบา้น
เกิดซ่ึงสามารถท าใหจ้ดัการกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในบา้นเกิดได ้

 6. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยา้ยถ่ินฐาน มิใช่ตลาดแรงงาน หากแต่เป็นตลาดเงินทุน ซ่ึงมี
ความส าคญัมากในการด ารงชีวติตามวถีิเศรษฐกิจทุนนิยม 

 7. เงินท่ีส่งกลับมิใช่เพียงแค่รายได้เสริมของครัวเรือน หากแต่เป็นแหล่งเงินทุนใหม่  
ซ่ึงอ านวยให้ครัวเรือนมีวิถีการผลิตท่ีทนัสมยั และมีลกัษณะเชิงพาณิชยม์ากข้ึน พร้อมกบัการช่วย
ลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ากวา่กรณีท่ีไม่ยา้ยถ่ินฐาน 

 8. ความยากจนโดยสมบูรณ์ (Absolute Poverty) มิใช่แรงจูงใจหลกัต่อการยา้ยถ่ินฐาน 
หากแต่เป็นความยากจนโดยเปรียบเทียบ (Relative Poverty) และประโยชน์ท่ีจะได้รับโดย
เปรียบเทียบกบัสังคมนอกครัวเรือน กล่าวคือ การยา้ยถ่ินฐานเกิดจากแรงจูงใจท่ีครัวเรือนมีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในเศรษฐกิจทุนนิยม เป็นความยากจนโดยเปรียบเทียบกับบริบท
แวดลอ้มมากกวา่ความยากจนโดยสมบูรณ์  
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4. กรอบแนวคิด 

    แรงงานต่างด้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เจ้าหน้าที ่

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. สัญชาติ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได ้

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
1. ดา้นกระบวนการท างานของ
หน่วยงาน 
2. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
3. ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 
4. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวย 
ความสะอาด 
5. ดา้นผลจากการใชบ้ริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. ระดบัการศึกษา 
3. สถานะ 
4. ประสบการณ์ท างาน 

ความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ 
ทีม่ีต่อหน่วยงานและระบบงาน 

1. ดา้นการบริหารจดัการและ 
การจดัสรรของหน่วยงาน 
2. ดา้นการใหบ้ริการ 
3. ดา้นการติดต่อประสานงาน
หน่วยงานภายนอก 
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5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สิริรัฐ สุกนัธา (2555) ท าการศึกษาเร่ือง “การเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มชาติสัญชาติพม่า ในเขตภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเคล่ือนยา้ยแรงงานขา้มชาติ 
เข้ามาท างานในเขตภาคเหนือตอนบน รูปแบบและกระบวนการเคล่ือนยา้ยแรงงานของแรงงานข้ามชาติ  
ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มยอ่ย กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ราย โดยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบ
เจาะจง โดยใชเ้ทคนิคลูกโซ่ (Snowball) 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีส่วนผลกัดนัให้แรงงานสัญชาติพม่าเดินทางเขา้มาท างานในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการมีงานท า และการมีรายไดท่ี้มัน่คง 
2. การถูกกดข่ีข่มเหงจากรัฐบาลทหารของพม่า 
3. การมีทางเลือกส าหรับการท างานอ่ืนๆ ค่อนขา้งนอ้ย เม่ือเทียบกบัต าแหน่งงานในประเทศไทย  
ปัจจยัท่ีมีส่วนดึงดูดให้แรงงานขา้มชาติสัญชาติพม่าเดินทางเขา้มาท างานในเขตภาคเหนือตอนบน 3 ล าดบัแรก 

ไดแ้ก่ 
1. การมีงานใหเ้ลือกท าไดม้าก 
2. การมีค่าจา้งแรงงานท่ีสูงเม่ือเทียบกบัการท างานในประเทศสหภาพพม่า 
3. ความตอ้งการมีรายไดท่ี้มัน่คง เพื่อท่ีจกัไดส่้งเงินกลบัไปให้ พ่อ แม่ และญาติๆ ท่ีอยู่ในประเทศ 

สหภาพพม่าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

กีรติ เชาวต์ฤษณาวงษ์ (2556) ท าการศึกษาเร่ือง “วิถีชีวิตและการด ารงอยู่ของแรงงานขา้มชาติในสังคมไทย  
เขตเทศบาลต าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการอพยพเขา้สู่ประเทศไทย 
การจา้งงานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน วิถีชีวิต การปรับตวั และการด ารงอยูข่องแรงงานขา้มชาติ โดย
ศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ แรงงานขา้มชาติ คนไทย ผูป้ระกอบการ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเกตพฤติกรรม 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบวา่  
1. วิธีการอพยพเขา้มาสู่ประเทศไทยมี 2 รูปแบบ คือ การอพยพโดยผา่นนายหน้า และการอพยพโดย

เดินทางมาด้วยตนเองหรือญาติพี่น้องซ่ึงตอ้งหลบซ่อนตามป่าเขาและตะเข็บชายแดนเพื่อหนีการจบักุมจาก
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
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2. การจา้งงานและสภาพแวดล้อมในการท างานของแรงงานขา้มชาติ  เขตเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่  
เป็นพื้นท่ีท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ในด้านสภาพการจา้งงานนั้น นายจา้งมีการจ่าย 
ค่าจา้งถูกตอ้งตามกฎหมาย แรงงานไทยและแรงงานขา้มชาติมีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

3. วิถีชีวิตในด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่ พบว่าด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย อาศยัรวมกนัในห้องเช่า  
การเดินทางภายในชุมชนโดยรถโดยสาร เคร่งครัดในพุทธศาสนา ด้านความสัมพนัธ์กบัคนไทย ในอดีต 
คนไทยค่อนขา้งต่อตา้น แต่เม่ือเวลาผา่นไปคนไทยปรับตวัได ้ท าใหอ้ยูร่วมกนัได ้

4. การปรับตวั ดา้นสภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่ประสบปัญหา เพราะการอยูใ่นประเทศไทยความเป็น 
อยูดี่กวา่การใชชี้วิตในประเทศของตน ในดา้นสังคม แรงงานขา้มชาติมีปัญหาเร่ืองภาษา วฒันธรรมประเพณี  
แต่แรงงานขา้มชาติสามารถปรับตวัเพื่อให้สามารถอยูร่่วมกบัคนไทยในชุมชนได ้ ผลการศึกษา ขอ้สรุป และ
ขอ้เสนอแนะของการศึกษาคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการปัญหาและยกระดบัคุณภาพชีวิต 
ของแรงงานข้ามชาติ  รวมถึงในด้านการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีศักยภาพและเจริญ 
กา้วหนา้ต่อไป 

อมรา สุนทรธาดา (2558) ท าการศึกษาเร่ือง “แรงงานยา้ยถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” โดยไดก้ล่าวถึงประเทศไทย
เป็นปลายทาง และเป็นศูนยก์ลางการน าเขา้แรงงานไร้ฝีมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง 3 สัญชาติ ไดแ้ก่ 
กมัพชูา ลาว และเมียนมา ท่ีมีปริมาณการน าเขา้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อการส่งออก บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการยา้ยถ่ินแรงงานไร้ฝีมือ ผลกระทบและ
มาตรการต่างๆ เช่น การบนัทึกความเขา้ใจ การก าหนดกรอบการเจรจาระหวา่งประเทศคู่สัญญา เพื่อขจดัปัญหา
การคา้มนุษย  ์ ท่ีมีแรงงานไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจ านวนมหาศาลท่ียากจน  ผนวกกบัความไม่สงบ 
ทางการเมืองในประเทศตน้ทาง ท าให้ตกเป็นเป้าหมายส าหรับขบวนการคา้มนุษย ์ ดว้ยปัจจยัความแตกต่าง 
เชิงโครงสร้างดา้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศตน้ทางและปลายทาง จึงยากท่ีจะคุม้ครองประชากรกลุ่มน้ีให ้
รอดพน้จากการถูกแสวงหาผลประโยชน์  บทความน้ีเสนอข้อคิดเห็นสองประการ คือ การศึกษาวิจยั 
เพื่อวิเคราะห์มิติสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อแรงงานยา้ยถ่ินไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็ก 
และเยาวชน ประการท่ีสอง คือ การเพิ่มมาตรการระหว่างประเทศคู่สัญญาท่ีจะส่งผลโดยตรงในทางปฏิบติั 
เพื่อหยดุย ั้งปัญหาการจดัหาแรงงานท่ีไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบ 

เปวกิา ชูบรรจง และวรดา แดงสอน (2554) ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร” จากการวจิยัวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้ งด้านครอบครัว ด้านสังคม และด้าน 
การท างานนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยการด ารงชีพของแรงงานต่างดา้วก่อนเขา้สู่ประเทศ
ไทยนั้นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
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2. กระบวนการเขา้สู่การเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีทั้งท่ีเขา้เมืองโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และผิดกฎหมาย แต่ส่วนใหญ่จะเข้ามาโดยผิดกฎหมาย เพราะการเข้าออกตามแนวชายแดนกระท าได้ง่าย 
มีหลายช่องทางท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง อีกทั้ งเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนประพฤติตัว 
เป็นนายหนา้หาแรงงานต่างดา้วใหก้บันายจา้งในประเทศ 

3. คุณภาพชีวิตในการท างานของแรงงานต่างด้าวในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าอยู่ใน
ระดบักลาง เพราะ มีความเส่ียงจากการท างาน และอาจพบปัญหาเล็กน้อยในสถานท่ีท างาน โดยนายจา้งหรือ
ผูป้ระกอบการจะใชม้าตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

4. การด าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าวในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร พบว่าการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนันั้นดีข้ึนจากเดิม แต่อาจเกิดการกดดนัจากทศันคติท่ีไม่ดีของคนไทยและมกัจะถูกก่อกวนโดย
เจา้หน้าท่ีของรัฐ ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ท่ีตอ้งอาจหลบๆซ่อนๆ ภาครัฐและภาคเอกชนควนให้การสนบัสนุน
และใหค้วามเป็นธรรมแก่แรงงานต่างดา้วดงักล่าว 

อารี จ าปากลาย (2558) ท าการศึกษาเร่ือง “ความหลากหลายในการยา้ยถ่ินของมุสลิมสามจงัหวดัภาคใต ้: ใครไป
มาเลเซีย และใครไปท่ีอ่ืน” ไดก้ล่าวถึงกระแสหลกัของการยา้ยถ่ินของมุสลิมจากสามจงัหวดัภาคใต  ้ คือการ 
ยา้ยถ่ินเข้าไปท างานในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตามผูย้า้ยถ่ินจากสามจังหวดัภาคใต้จ  านวนไม่น้อยท่ี 
เลือกไปท างานท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่มาเลเซีย ได้ตั้งค  าถามเก่ียวกบัมุสลิมท่ียา้ยถ่ินไปมาเลเซียเหมือนหรือต่างกับ 
มุสลิมท่ียา้ยไปถ่ินปลายทางอ่ืนหรือไม่ อย่างไรและมีความเหมือนและความต่างระหว่างผูย้า้ยถ่ินชาย 
และผูย้า้ยถ่ินหญิง หรือไม่ข้อมูลท่ีใช้มาจากโครงการ “การยา้ยถ่ินของผูห้ญิงมุสลิมและความไม่สงบใน 
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้” เก็บขอ้มูลระหว่างเมษายน – มิถุนายน 2557 ครอบคลุม 1,102 ครัวเรือน 
 มีสมาชิกครัวเรือนท่ีเป็นผูย้า้ยถ่ินจ านวนทั้งส้ิน 261 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า มุสลิมท่ีไปท างานท่ีมาเลเซีย 
มีทุนมนุษย  ์ (การศึกษา วยั สถานะสุขภาพ) ด้อยกว่าผูย้า้ยถ่ินท่ีไปท างานในถ่ินปลายทางอ่ืน ขณะเดียวกนั 
ก็มีประสบการณ์ยา้ยไปท างาน ณ ถ่ินปลายทาง (มาเลเซีย) หลายคร้ังกว่าท างานเป็นลูกจา้งร้านอาหารมากกว่า  
และส่งเงินกลบับา้นในสัดส่วนท่ีสูงกว่าผูย้า้ยถ่ินท่ีอยู่ในถ่ินปลายทางอ่ืน ผูย้า้ยถ่ินหญิงต่างกบัผูย้า้ยถ่ินชาย 
ในด้านสถานภาพความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าครัวเรือน และสถานภาพสมรส โดยผูห้ญิงเป็นลูกของหัวหน้า
ครัวเรือน และมีสถานภาพสมรสหรือเคยสมรสสูงกวา่ผูช้าย และยงัพบวา่ สัดส่วนของผูย้า้ยถ่ินหญิงท่ีส่งเงิน
กลบับา้นสูงกว่าผูย้า้ยถ่ินชาย มีการติดต่อกบัครอบครัวตน้ทางบ่อยกว่า และครอบครัวของผูย้า้ยถ่ินหญิง 
มองว่าครัวเรือนดีข้ึนในเร่ืองการมีเงินซ้ือข้าวของเคร่ืองใช้ในครัวเรือนมากกว่าครอบครัวของผูย้า้ยถ่ินชาย  
ผลการศึกษาเน้นความจ าเป็นของการพฒันาทุนมนุษย์ในสามจังหวดัภาคใต้เพื่อให้ผู ้คนมีทางเลือกใน  
การด ารงชีวติมากข้ึน 

 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำวิจยัเร่ือง “กำรจดักำรระบบแรงงำนต่ำงด้ำวโดยวิธีกำรตรวจสัญชำติ 
กำรตรวจลงตรำ และกำรพิจำรณำอนุญำตกำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้วสัญชำติกมัพูชำ ลำว และเมียน
มำ ในลักษณะบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ” ผูว้ิจ ัยได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิ ธีกำรวิจัยแบบ
ผสมผสำน (Mixed Method Research) ระหวำ่งวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) และ
วธีิกำรวจิยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยมีระเบียบวจิยัดงัน้ี 

1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
3. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. วธีิกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
กำรวจิยัในคร้ังน้ีไดใ้ชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยำ่งโดยสุ่มแบบเฉพำะเจำะจง

(purposive sampling) เพื่อท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและตอบแบบส ำรวจ ดงัน้ี 
1.1 แรงงำนต่ำงดำ้วทั้ง 3 สัญชำติ คือ  กมัพชูำ  ลำว และเมียนมำ จ ำนวน 150 คน 
1.2 เจำ้หนำ้ท่ี จ  ำนวน 40 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
2.1 เคร่ืองมือวธีิกำรวจิยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research tools)  

 เป็นกำรวิเครำะห์เอกสำร (documentary research) ตำมกรอบแนวคิด และวตัถุประสงค์
ในกำรวิจยั ศึกษำผลงำนวิจยัท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีศึกษำ และเก็บขอ้มูลจำกกำรตอบ
ค ำถำมของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (key informants) ผำ่นกระบวนกำรเก็บขอ้มูลในรูปแบบกำรสนทนำกลุ่ม
แบบเจำะจง (Focus group discussion) หรือกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) เป็นรำยบุคคล 
กบักลุ่มแรงงำนต่ำงดำ้วและเจำ้หนำ้ท่ี รวมทั้งส้ิน 190 คน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหำวิจยัท่ีได้
ก ำหนดไว ้

 กำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เป็นกำรวิจยัท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงรูปแบบ 
แนวคิด ทฤษฎีจำกปรำกฏกำรณ์จริง และเป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดต้รงควำมจริงของผูใ้ห้
ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก และเฉพำะเจำะจง สำมำรถน ำขอ้มูลในกรณีต่ำงๆ มำวิเครำะห์ร่วมกนั หรือ
สำมำรถก ำหนดบริบทหรือปัจจยัภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งในเหตุกำรณ์นั้นๆได ้ตลอดจน สำมำรถเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบท่ีเป็นธรรมชำติของผูต้อบแบบสอบถำมกำรวิจัยได้ และยืดหยุ่นได้หำกมีกำรเปล่ียนแปลง 
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ระหวำ่งกำรวิจยั เป็นตน้ (Johnson and Onwueqbuzie, 2004, p. 20 อำ้งอิงใน อโรทยั งำมวิชยักิจ, 
2558, น. 2) 

 กำรวิจยัเชิงคุณภำพ อำศยัแนวคิดกำรท ำวิจยัของ สุภำงค์ จนัทวำนิช (2553, น. 128-130) 
กล่ำวถึงควำมส ำคญัของกำรตรวจสอบวิเครำะห์ขอ้มูลในกำรวิจยัเชิงคุณภำพไวว้ำ่กำรวิจยัเชิงคุณภำพ
มกัจะไดย้นิวำ่มีผูส้งสัยในควำมแม่นตรงและควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล เพรำะแคลงใจในควำมล ำเอียง
ของนักวิจัยท่ีอำจเกิดข้ึนเม่ือได้ไปคลุกคลีกับปรำกฏกำรณ์และผูใ้ห้ข้อมูลนักวิจัยเชิงคุณภำพ
ตระหนกัดีถึงขอ้สงสัยและไดว้ำงมำตรกำรท่ีจะป้องกนัควำมผิดพลำด โดยกำรตรวจสอบขอ้มูลกำร
วเิครำะห์ คือ กำรตรวจสอบขอ้มูลแบบสำมเส้ำ (Triangulation) มีกำรตรวจสอบ 4 วธีิ ดงัน้ี 

 1. กำรตรวจสอบสำมเส้ำดำ้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ กำรพิสูจน์ถึงขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
ไดม้ำถูกตอ้งหรือไม่ 

1.1 แหล่งเวลำ หมำยถึง ถำ้ขอ้มูลต่ำงเวลำกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
1.2 แหล่งสถำนท่ี หมำยถึง ถำ้ขอ้มูลต่ำงสถำนท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ 
1.3 แหล่งบุคคล หมำยถึง ถำ้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

 2. กำรตรวจสอบสำมเส้ำดำ้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ กำร
ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่ำงๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใช้วิธีกำรสังเกตควบคู่กบั
กำรซกัถำมพร้อมกนัโดยกำรศึกษำจำกแหล่งเอกสำรประกอบดว้ย 

 3. กำรตรวจสอบสำมเส้ำดำ้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) ตรวจสอบวำ่ ผูว้ิจยัแต่
ละคนไดข้อ้มูลแตกต่ำงกนัอยำ่งไร โดยเปล่ียนตวัผูส้ังเกตแทนท่ีจะใชผู้ว้ิจยัคนเดียวกนัสังเกตโดย
ตลอด ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภำพของผูร้วบรวมขอ้มูลภำคสนำมควรเปล่ียนใหมี้ผูว้จิยัหลำยคน 

 4. กำรตรวจสอบสำมเส้ำดำ้นทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ กำรตรวจสอบผูว้ิจยัใช้
แนวควำมคิด ทฤษฎีท่ีต่ำงจำกเดิมจะท ำให้กำรตีควำมขอ้มูลแตกต่ำงกนัมำกนอ้ยเพียงใดอำจท ำได้
ง่ำยกว่ำในระดบัสมมติฐำนชัว่ครำว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะท่ีลงมือตีควำมสร้ำง
ขอ้สรุปเหตุกำรณ์แต่ละเหตุกำรณ์ 

2.2 เคร่ืองมือวจิยัเชิงปริมำณ (Quantitative research tools) 
 กำรวิจยัเชิงปริมำณมีวตัถุประสงค์เพื่อท ำกำรทดสอบหรือยืนยนัแนวคิดทฤษฎีเพื่ออธิบำย 

หรือพยำกรณ์ขอ้มูล โดยใช้กำรวิเครำะทำงสถิติเป็นส ำคญั (อโรทยั งำมวิชัยกิจ, 2558, น. 2) ส ำหรับ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัเชิงปริมำณ เป็นแบบสอบถำมเพื่อส ำรวจทัศนคติและควำมเห็นของกลุ่ม 
ตวัอย่ำงในลักษณะแบบค ำถำมปลำยปิด และค ำถำมปลำยเปิด เป็นกำรด ำเนินกำรวิจยัคู่ขนำนไปกับ 
กำรวิจยัเชิงคุณภำพ โดยให้ควำมส ำคญักำรวิจยัทั้ ง 2 แบบเท่ำเทียมกัน และน ำผลมำรวมกันใน 
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กำรแปลผลเพื่อให้วิจยัคร้ังน้ีสมบูรณ์มำกข้ึน (อโรทยั งำมวิชยักิจ, 2558, น. 4) ในส่วนของกำรวิจยั
เชิงคุณภำพมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 กำรเก็บขอ้มูลเชิงปริมำณ ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถำมกำรวิจยั (Questionnaires) เป็นเคร่ืองใน 
กำรศึกษำ ซ่ึงเป็นแบบสอบถำมแบบปลำยปิด (Closed-ended Questions) และแบบสอบถำม 
แบบปลำยเปิด (Open ended Questions) มีแบบสอบถำมคนละชุด ส ำหรับเจำ้หน้ำท่ี และแรงงำน
ต่ำงดำ้ว โดยโครงสร้ำงของแบบสอบถำมกำรวจิยั 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 
 1.1 ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 8 ขอ้ 
 1.2 ส ำหรับแรงงำนต่ำงดำ้ว: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน 11 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2  
 2.1 ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี: เป็นแบบสอบถำมกำรวิจยัเก่ียวกบัควำมพึงพอใจของ

เจำ้หน้ำท่ีท่ีมีต่อหน่วยงำนและระบบงำน (OSS) ไดแ้ก่ ดำ้นกำรจดัสรรทรัพยำกรของหน่วยงำน  
7 ข้อ ด้ำนกำรให้บริกำร 3 ข้อ ด้ำนกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 4 ข้อ เป็น
แบบสอบถำมเป็นมำตรส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดบั โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ตำมล ำดบั ไดแ้ก่ ระดบัควำมพึงพอใจ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด และเป็นค ำถำม
แบบปลำยปิด 

 2.2 ส ำหรับแรงงำนต่ำงดำ้ว: เป็นแบบสอบถำมกำรวิจยัเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ
ของผูรั้บบริกำรท่ีมีต่อระบบงำนกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ไดแ้ก่ ดำ้นกระบวนกำรท ำงำน 
ต่อหน่วยงำน 2 ข้อ ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 6 ข้อ ด้ำนบุคลิกภำพของเจ้ำหน้ำท่ี 4 ข้อ  
ดำ้นสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 5 ขอ้ ด้ำนผลจำกกำรรับบริกำร 4 ขอ้ เป็นแบบสอบถำม 
เป็นมำตรส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดบั โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมล ำดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัควำมพึงพอใจ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด และเป็นค ำถำมแบบปลำยปิด 

  ส่วนท่ี 3  
 3.1 ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี: เป็นรูปแบบลักษณะค ำถำมปลำยเปิด เพื่อให้ผูต้อบ

แบบสอบถำมไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในกำรบริหำรจดักำรดำ้นแรงงำนต่ำงดำ้วในรูปแบบบริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ และเพื่อตอ้งกำรทรำบขอ้มูลในเร่ืองปัญหำ และอุปสรรคเร่ืองของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และตอ้งกำรทรำบขอ้มูลควำมตอ้งกำรในดำ้นต่ำงๆ ในกำรเปิดศูนยบ์ริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 
และควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะดำ้นอ่ืนๆ เพื่อให้ขอ้มูลจำกกำรวิเครำะห์ไดน้ ำมำใช้ในกำรบริหำร
จดักำรบริหำรแรงงำนต่ำงดำ้วให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และให้มีควำมสอดคลอ้งกบัภำรกิจของ
องคก์รต่อไป 
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 3.2 ส ำหรับแรงงำนต่ำงดำ้ว เป็นรูปแบบลกัษณะค ำถำมปลำยเปิด เพื่อให้ผูต้อบ
แบบสอบถำมไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในกำรบริหำรจดักำรดำ้นแรงงำนต่ำงดำ้วในรูปแบบบริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ ตอ้งกำรทรำบขอ้มูลควำมตอ้งกำรของแรงงำนต่ำงดำ้วเพื่อน ำมำวิเครำะห์ขอ้มูลในกำร
บริหำรจดักำรในขั้นตอน และวิธีกำรต่ำงๆ ในกำรจดัตั้งศูนยบ์ริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง 3 สัญชำติ
กมัพูชำ ลำว และเมียนมำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และพฒันำกำรบริหำรจดักำรแรงงำน 
ต่ำงดำ้วระหวำ่งประเทศ ทั้ง 3 สัญชำติ  

3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในกำรวิจยัในคร้ังน้ีใช้ทั้ งกระบวนกำรและวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ และเชิงปริมำณ โดย 

มีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
3.1 แจกแบบสอบถำมกำรวิจยั พร้อมทั้งด ำเนินกำรสัมภำษณ์แบบเฉพำะเจำะจงกบักลุ่มตวัอย่ำง 

ท่ีเป็นเจำ้หน้ำท่ีภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อเป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในประเด็น
ปัญหำท่ีศึกษำ 

3.2 น ำขอ้มูลท่ีได้มำจำกกำรสัมภำษณ์และแบบสอบถำม และขอ้มูลจำกกำรศึกษำเอกสำร 
(Documentary Research) มำวเิครำะห์ เปรียบเทียบ และสรุปตำมประเด็นค ำถำมและค ำตอบท่ีได ้

4. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
กำรใชส้ถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงปริมำณ ใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ วิเครำะห์

สถิติพรรณนำขั้นพื้นฐำน (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ 
(percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงแบนมำตรฐำน (standard deviation: SD) ในกำร 
วดัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำมกำรวจิยั 

กำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ ผูว้ิจยัน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและจำกแบบสอบถำม
กำรวิจยัแบบปลำยเปิด มำสรุปร่วมกนั และแยกประเด็นเพื่อคน้หำในเร่ืองต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเร่ืองขั้นตอน
กำรเปิดศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี และแรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ดำ้นบริกำรต่ำงๆ ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อน ำมำวิเครำะห์ในลกัษณะของกำรพรรณนำขอ้มูล
ตำมวธีิกำรวเิครำะห์เชิงเน้ือหำ (Content Analysis) 

 
 



บทที ่4 
ผลการวจัิย 

ในการศึกษาผลการวิจยัเร่ือง “การจดัการระบบแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจ 
ลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ” โดยผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจ านวนประชากร
ทั้งหมด 190 คน ดงัน้ี แรงงานต่างดา้วทั้ง 3 สัญชาติ คือ สัญชาติกมัพูชา  ลาว และเมียนมา จ านวน 150 คน 
เจา้หนา้ท่ี จ  านวน 40 คน ซ่ึงชุดท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวิธีการทางสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยน าเสนอผลการวิจยั
ของ 2 กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
 1.1 แรงงานต่างดา้ว 
 1.2 เจา้หนา้ท่ี  

2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  
 2.1 แรงงานต่างดา้ว 

2.1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1.2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
2.1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของแรงงานต่างดา้ว 

 2.2 เจา้หนา้ท่ี  
2.2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.2.2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน 
2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงาน 

และระบบงาน 
2.2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ี 
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1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี 
1.1 แรงงานต่างดา้ว จ านวน 150 คน ดงัน้ี สัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา 
1.2 เจา้หนา้ท่ี จ  านวน 40 คน 
ประเด็นสัมภาษณ์แบ่ง เป็น 2 ชุด 
1. ประเด็นสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้ว มี 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1.1 ท่านพึงพอใจกบัแนวทางการจดัระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจ 
ลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา ท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัหรือไม่ อยา่งไร 

1.2 ท่านมีขอ้เสนอแนะ และมีความตอ้งการให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงในการจดัระบบ
แรงงานต่างดา้วในดา้นไหนบา้ง อยา่งไร 

1.3 ท่านมีความตอ้งการให้สถานประกอบการ นายจา้ง และหน่วยงานรัฐบาล ช่วยเหลือใน
ดา้นไหนบา้ง อยา่งไร 

1.4 ในอนาคตท่านคิดว่าจะอยู่ท  างานต่อท่ีประเทศไทย หรือเดินทางกลบัประเทศของท่าน 
เพราะเหตุใด 

1.5 การท่ีรัฐบาลไทยเข้ามาด าเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้แรงงานเข้า 
สู่ระบบอยา่งถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎระเบียบ ท่านมีความเช่ือมัน่หรือไม่ 

2. ประเด็นสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี มี 6 ขอ้ ดงัน้ี 
2.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรเก่ียวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจ

สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และ
เมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบด็เสร็จ โปรดอธิบายตามความเขา้ใจของท่าน 

2.2 การจดัระบบแรงงานต่างดา้วโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณา
อนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ  
ในระบบท่ีเป็นอยูดี่หรือไม่ อยา่งไร 

2.3 ท่านมีปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานการจดัระบบแรงงานต่างดา้วโดยวิธีการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และ
เมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบด็เสร็จอยา่งไร 
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2.4 ท่านมีขอ้เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงระบบงาน และการพฒันาระบบงานหรือไม่ 
อยา่งไร 

2.5 ท่านมีความคิดเห็นถึงแนวโนม้ของแรงงานต่างดา้วในอนาคต อยา่งไร 
2.6 นโยบายการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว กับการจดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจลงตราและ

พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ มีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามท่ีรัฐบาลก าหนดนโยบายหรือไม่ และท่านมีความเห็น
อยา่งไร 

 1.1 แรงงานต่างด้าว  
1. ความพึงพอใจกับแนวทางการจดัระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ  

การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา  
ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัหรือไม่ อยา่งไร 

ผลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในการจัดระบบแรงงาน 

ต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว
สัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา ดงัน้ี 

1.1 ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาต
การท างานของคนต่างดา้วใชร้ะยะเวลานาน ท าใหต้อ้งลางานมาด าเนินการ 

1.2 ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาต
การท างานมีหลายขั้นตอนในการด าเนินการ ท าใหเ้สียเวลาในการด าเนินงานทั้งวนั 

1.3 จ านวนศูนยต์รวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของ  
คนต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา มีไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

1.4 ศูนย์ตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของ  
คนต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา มีการจ ากดัจ านวนคนต่างดา้วท่ีมาใชบ้ริการในแต่ละวนั 

1.5 ไม่สามารถนดัคิวเพื่อมารับบริการ ณ ศูนยต์รวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา ได ้เน่ืองจากคิวนดัเตม็ 

1.6 ระยะทางในการเดินทางเพื่อใชบ้ริการ ณ ศูนยต์รวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ไกล ท าให้เสียเวลา และ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
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รองลงมาแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในมาตรการการจดัระบบแรงงานต่างดา้ว
ของประเทศไทย โดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคน  
ต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวไดเ้ดินทางเขา้มาในประเทศไทย
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และไดรั้บการคุม้ครองเป็นอยา่งดี รวมทั้งไดรั้บสิทธิเทียบเท่ากบัแรงงานไทย 
ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

2. ขอ้เสนอแนะ และมีความตอ้งการให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงในการจดัระบบแรงงาน 
ต่างดา้วในดา้นไหนบา้ง อยา่งไร 

ผลการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะ และมีความตอ้งการ ดงัน้ี 
2.1 เพิ่มจ านวนศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรวจ และพิจารณาอนุญาตการ

ท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา ในรูปแบบบริการเบด็เสร็จ 
2.2 เพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อใช้บริการ

เพื่อใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงวนั 
2.3 มีความตอ้งการให้หน่วยงานของภาครัฐสร้างความร่วมมือ และช่วยเหลือดา้น

การจา้งแรงงานระหวา่งรัฐ ในทุกขั้นตอนใหมี้ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน  
3. ความต้องการให้สถานประกอบการ นายจา้ง และหน่วยงานรัฐบาล ช่วยเหลือใน 

ดา้นไหนบา้ง อยา่งไร 
ผลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีความตอ้งการให้สถานประกอบการ 

นายจา้ง และหน่วยงานรัฐบาล ช่วยเหลือ ดงัน้ี 
3.1 จดัสวสัดิการด้านท่ีพกั โดยจดัหาท่ีพกัตลอดระยะเวลาท่ีแรงงานต่างด้าวเป็น

ลูกจา้ง 
3.2 จดัสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล ของแรงงานต่างดา้วในกรณีท่ีไดรั้บบาดเจ็บจาก

การท างาน และกรณีอ่ืนๆ 
3.3 จดัสวสัดิการค่าเดินทาง ในการมายื่นขอใบอนุญาตท างาน เน่ืองจากศูนยบ์ริการ 

ตรวจลงตรวจ และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว อยู่ห่างไกล และค่าเดินทางอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

4. ในอนาคตคิดว่าจะอยู่ท  างานต่อท่ีประเทศไทย หรือเดินทางกลบัประเทศของท่าน 
เพราะเหตุใด 
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ผลการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะท างานท่ีประเทศไทย 
เน่ืองจากท่ีประเทศไทยมีงานท า และระดบัรายไดท่ี้ประเทศไทยสูงกว่าประเทศของตน และแรงงาน 
ต่างด้าว จ านวน 56 คน ของจ านวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด มีความต้องการกลับประเทศต้นทาง 
เน่ืองจากต้องการกลับไปหาครอบครัว และมีเงินออมท่ีมากพอ เพื่อไปประกอบธุรกิจ และอาชีพท่ี
ประเทศของตน 

5. รัฐบาลไทยไดเ้ขา้มาด าเนินการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว ให้แรงงานเขา้สู่ระบบอย่าง
ถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎระเบียบ ท่านมีความเช่ือมัน่หรือไม่ 

ผลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ท่ีรัฐบาลไทยได้เข้ามา
ด าเนินการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วในการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วทั้งระบบอยา่งถูกตอ้ง และ
สร้างความเช่ือมัน่ทางดา้นแรงงาน ใหก้ารคุม้ครองดา้นแรงงาน ประสานความร่วมมือดา้นแรงงาน และ
ป้องกนัการคา้มนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 1.2 เจ้าหน้าที ่
  1. มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งไรเก่ียวกบัการจดัระบบแรงงานต่างดา้วโดยวิธีการตรวจสัญชาติ 

การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา  
ในลกัษณะบริการแบบเบด็เสร็จ โปรดอธิบายตามความเขา้ใจของท่าน 

 ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจดัระบบแรงงาน 
ต่างดา้วโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าว
สัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงก่อนการเปิดศูนยจ์ะมีการอบรม
เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าความเขา้ใจในการท างาน และแบ่งหน้าท่ีการท างาน พร้อมทั้งมีคู่มือเพื่อ
ปฏิบติังาน ณ ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคน 
ต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง 
อยา่งเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการ
พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบ
เบด็เสร็จ ในระบบท่ีเป็นอยูดี่หรือไม่ อยา่งไร 

 ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ให้ความเห็นในการจดัระบบแรงงานต่างด้าว 
มีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการจดัการและแก้ไขปัญหาให้ถูกตอ้ง และการจดัการกบัปัญหาของรัฐบาลท่ี



55 
 

เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาของแรงงานต่างดา้วนั้นดีอยูแ่ลว้ เพราะเป็นการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ี
ผดิกฎหมายใหเ้ขา้สู่ระบบอยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงานการจดัระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และ
เมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบด็เสร็จ 

 ผลการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีพบปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี 
 3.1 การจดัตั้งศูนย์บริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการ

ท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ มีจ  านวนนอ้ย
และไม่เพียงพอต่อจ านวนแรงงานต่างดา้ว 

 3.2 จ  านวนเจา้หน้าท่ีแต่ละศูนยบ์ริการญมีจ านวนจ ากดั ไม่สามารถปฏิบติัภารกิจท่ี
ส าคญัไดท้ั้งหมด 

 3.3 นายจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในการยื่นเอกสารในการขอใบอนุญาตท างาน 
เน่ืองจากเอกสารไม่ครบถว้น และเอกสารไม่เป็นปัจจุบนั 

 3.4 นายจา้งไม่ติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัระบบแรงงานต่างดา้วของรัฐบาล 
 3.5 นายจ้างชะล่าใจในการไปติดต่อยื่นเอกสาร เช่น นายจ้างไปยื่นเอกสารในวนั

สุดทา้ยของการเปิดศูนยฯ์ ท าใหก้ารด าเนินงานไม่แลว้เสร็จ 
4. ท่านมีขอ้เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงระบบงาน และการพฒันาระบบงาน

หรือไม่ อยา่งไร 
ผลการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี ไดเ้สนอแนวคิดท่ีคลา้ยๆกนั ตามล าดบั ดงัน้ี 
4.1 ส่งเสริมงานดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัให้มีการฝึกอบรม และพฒันางานเจา้หนา้ท่ีให้

มีความเขา้ใจในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
4.2 การสร้างความรู้ความเขา้ใจระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ภารกิจ

ของหน่วยงานประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในระยะเวลาจ ากดั 
4.3 ปรังปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนท่ียงัมีปัญหาและ 

ไม่ชดัเจนใหท้นัสมยัและมีการบงัคบัใชท่ี้เขม้งวด และเห็นผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.4 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูลของกรมการจดัหางานให้เป็นระบบ

มาตรฐานเดียวกนั และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั
ครอบคลุมภายในองคก์รเดียวกนั 
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5. มีความคิดเห็นถึงแนวโนม้ของแรงงานต่างดา้วในอนาคต อยา่งไร 
 ผลการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่ให้ความเห็นถึงแนวโน้มของแรงงานต่างดา้วใน

อนาคตว่า แรงงานต่างดา้วจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทย ท าใหมี้ช่องทางใหแ้รงงานต่างดา้วยา้ยถ่ินฐานเขา้มาท างานอยา่งเสรี มีทั้งแรงงานต่างดา้วท่ี
ถูกกฎหมาย และผดิกฎหมาย โดยการลกัลอบผา่นเขา้มายงัประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานประเทศ
เพื่อนบา้นท่ีมีพรมแดนติดต่อกนั 

6. นโยบายการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว กบัการจดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ มีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามท่ีรัฐบาลก าหนดนโยบายหรือไม่ และท่านมีความเห็น
อยา่งไร 

 ผลการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่อธิบายถึงนโยบายการบริหารจดัการแรงงาน 
ต่างดา้ว ในการจดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติ
กมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ มีการด าเนินงานเป็นไปตามมติท่ีรัฐบาล
ก าหนด ซ่ึงตามภารกิจของกรมการจดัหาไดด้ าเนินการจดัระบบแรงงานต่างดา้วในทุกระยะอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจดัระบบ
แรงงานต่างดา้ว และด าเนินตามมติคณะรัฐมนตรีในการแกปั้ญหาแรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย และ
ลกัลอบเขา้มาท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานใหถู้กตอ้ง เพื่อลดผลกระทบดา้นการคา้มนุษย ์

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
2.1 แรงงานต่างด้าว 

2.1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน จ าแนกตามเพศ อายุ สัญชาติ ระดับ

การศึกษา อาชีพ เขตพื้นท่ีท างาน ด่านท่ีผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ระยะเวลาท่ีท างานใน 
ประเทศไทย รายได ้โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณ
ไดจ้ากสูตร มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

 ค่าร้อยละ     =     x 100 
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ตารางที ่2.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
62 
88 

 
41.30 
58.70 

รวม 150 100 

อายุ 
     20-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     51 ปีข้ึนไป      

 
45 
59 
44 
2 

 
30.00 
39.33 
29.33 
1.33 

รวม 150 100 

สัญชาติ 
     กมัพชูา 
     ลาว 
     เมียนมา 

 
49 
42 
59 

 
32.67 
28.00 
39.33 

รวม 150 100 

ระดับการศึกษา 
     ไม่ไดรั้บการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มธัยมศึกษา      

 
52 
51 
47 

 
34.67 
34 

31.33 
รวม 150 100 
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ตารางที ่2.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 
     ก่อสร้าง 
     งานร้านอาหาร      
     งานรับใชใ้นบา้น 
     อ่ืนๆ 

 
55 
33 
28 
34 

 
36.67 
22.33 
18.67 
22.67 

รวม 150 100 

เขตพืน้ที่ท างาน 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 1 (บางรัก ปทุมวนั ยานนาวา สาทร 
และบางคอแหลม) 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 2 (จอมทอง ทุ่งครุ บางขนุเทียน  
บางบอน และราษฎบูรณะ) 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 3 (คลองเตย บางนา ประเวศ  
พระโขนง วฒันา และสวนหลวง) 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 4 (คนันายาว บางกะปิ ลาดพร้าว บึง
กุ่ม และวงัทองหลาง) 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 5 (คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบงั 
สะพานสูง หนองจอก และสายไหม) 

 
9 
 
 
11 

 
 
23 

 
 
12 

 
 
35 

 

 
6.00 

 
 

7.33 
 
 

15.33 
 
 

8.00 
 
 

23.33 
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ตารางที ่2.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เขตพืน้ที่ท างาน 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 6 (คลองสาน ธนบุรี บางกอกนอ้ย 
บางกอกใหญ่ และบางพลดั) 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 7 (ตล่ิงชัน่ ทววีฒันา บางแค  
ภาษีเจริญ และหนองแขม) 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 8 (ดุสิต พระนคร ป้อมปราบศตัรูพา่ย 
และสัมพนัธวงศ)์ 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 9 (จตุจกัร ดอนเมือง บางซ่ือ บางเขน 
และหลกัส่ี) 
     ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี 10 (ดินแดง พญาไท ราชเทว ีและ
หว้ยขวาง)          

 
6 
 
 
36 

 
 
8 
 
 
7 
 
 
3 
 
 

 
4.00 

 
 

24.00 
 
 

5.33 
 
 

4.67 
 
 
2 

รวม 150 100 

ด่านทีผ่่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
     เกาะสอง จ.ระนอง 
     จนัทบุรี 
     ท่าข้ีเหล็ก จ.เชียงราย 
     แม่สอด จ.ตาก 
     สระแกว้    

 
11 
7 
10 
41 
14 

 
7.33 
4.67 
6.67 
27.33 
9.33 
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ตารางที ่2.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

ด่านทีผ่่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
     หนองคาย 
     อรัญประเทศ 
     อุบลราชธานี 

 
17 
25 
25 

 
11.33 
16.67 
16.67 

รวม 150 100 

ระยะเวลาที่ท างานในประเทศไทย 
     1 – 5 ปี 
    6 – 10 ปี 
    11 – 20 ปี   
    21 ปีข้ึนไป 

 
37 
67 
45 
1 

 
24.67 
44.67 
30.00 
0.67 

รวม 150 100 

รายได้ 
     นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
     10,001-15,000 บาท 
     15,001-20,000 บาท 
     ตั้งแต่ 20,001 ข้ึนไป 

 
25 
97 
26 
2 

 
16.67 
64.67 
17.33 
1.33 

รวม 150 100 

จากตารางท่ี 2.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแรงงานต่างด้าว
สัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา จ านวน 150 คน พบว่าแรงงานต่างด้าวท่ีเขา้รับการตรวจสัญชาติ  
การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา  
ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 และเป็น
เพศชาย จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 และส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.33 รองลงมาอาย ุ20 - 30 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อาย ุ41 - 50 ปี จ  านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.33 และน้อยท่ีสุดอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 และมีสัญชาติ
เมียนมา จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33 กมัพูชา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67 และลาว 
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จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ตามล าดบั และส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.67 ระดบัประถมศึกษา 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 และระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 47 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.33 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งท างานก่อสร้าง จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.67 ประกอบอาชีพรับจา้งท างานร้านอาหาร จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 ประกอบ
อาชีพรับจา้งท างานรับใชใ้นบา้น จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67 และอ่ืนๆ จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.67 ประกอบดว้ย อาชีพรับจา้งท างานป๊ัมน ้ามนั อาชีพรับจา้งท างานผลิตภณัฑ์พลาสติก อาชีพ
รับจา้งท างานเยบ็ผา้ อาชีพรับจา้งท างานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพรับจา้งท างานลา้งรถ และ
ส่วนใหญ่รับจ้างท างานอยู่ในเขตพื้นท่ี ส านักงานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 7 (เขตตล่ิงชั่น  
ทวีวฒันา บางแค ภาษีเจริญ และหนองแขม) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมารับจา้ง
ท างานอยูใ่นเขตพื้นท่ี ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 5 (เขตคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบงั 
สะพานสูง หนองจอก และสายไหม) จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รับจา้งท างานอยูใ่นเขตพื้นท่ี 
ส านักงานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 3 (เขตคลองเตย บางนา ประเวศ พระโขนง วฒันา และ 
สวนหลวง) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33 รับจา้งท างานอยู่ในเขตพื้นท่ี ส านักงานจดัหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 4 (เขตคนันายาว บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม และวงัทองหลาง) จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 8.00 รับจ้างท างานอยู่ในเขตพื้นท่ี ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 2  
(เขตจอมทอง ทุ่งครุ บางขนุเทียน บางบอน และราษฎบูรณะ) จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 รับจา้ง
ท างานอยู่ในเขตพื้นท่ี ส านักงานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 (เขตบางรัก ปทุมวนั ยานนาวา 
สาทร และบางคอแหลม) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 รับจา้งท างานอยู่ในเขตพื้นท่ี ส านักงาน
จดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 8 (เขตดุสิต พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย และสัมพนัธวงศ์) จ  านวน  
8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 รับจา้งท างานอยู่ในเขตพื้นท่ี ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 9 
(เขตจตุจกัร ดอนเมือง บางซ่ือ บางเขน และหลกัส่ี) จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 รับจา้งท างานอยู่
ในเขตพื้นท่ี ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 6 (เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ 
และบางพลดั) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และน้อยท่ีสุดรับจา้งท างานอยูใ่นเขตพื้นท่ี ส านกังาน
จดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 10 (เขตดินแดง พญาไท ราชเทวี และห้วยขวาง) จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.00 ส่วนใหญ่เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย โดยผ่านด่านแม่สอด จงัหวดัตาก จ านวน  
41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33 รองลงมาด่านอรัญประเทศ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
ด่านจงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด่านจงัหวดัหนองคาย จ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.33 ด่านจงัหวดัสระแก้ว จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 ด่านเกาะสอง จงัหวดั
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ระนอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 ด่านท่าข้ีเหล็ก จงัหวดัเชียงราย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.67 และด่านจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 ตามล าดบั และระยะเวลาท่ีแรงงาน 
ต่างดา้วเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรไทยส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 6 – 10 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.67 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 11 – 20 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อยูร่ะหวา่ง 1 – 5 ปี จ  านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.67 และน้อยท่ีสุด 21 ปีข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 และรายได้
ส่วนใหญ่ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 64.67 รองลงมา 15,001 – 
20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 นอ้ยกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 และนอ้ยท่ีสุดตั้งแต่ 20,001 บาทต่อเดือนข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 

2.1.2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 150 คน เป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Closed - ended Form) โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน จ านวน 2 ขอ้ 
 2. ดา้นกระบวนการใชบ้ริการ จ านวน 6 ขอ้ 
 3. ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 4 ขอ้ 
 4. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก จ านวน 5 ขอ้ 
 5. ดา้นผลจากการรับบริการ จ านวน 4 ขอ้ 
 โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดว้ย

วิธีการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และ
การแปลความหมายค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ค านวณได้จากสูตร  
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
การหาค่าอนัตรภาคช้ัน  

 

ช่วงความกวา้งยาวของอนัตรภาคชั้น  =   

 
  =   
 
 =  0.80 
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การแปลความหมาย 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.21 – 5.00  แปลวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.41 – 4.20  แปลวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.61 – 3.40  แปลวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.81 – 2.60  แปลวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.00 - 1.80   แปลวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

การหาค่าเฉลีย่เลขคณติ (Arithmetic Mean) 

   เม่ือ  แทน  ค่าเฉล่ีย 

           แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

   N แทน จ านวนคนในกลุ่ม   

 แทนค่าสูตร  =        

 

=      
 

=        

             =    3.96 

การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัค่าเฉล่ียเลขคณิตเพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของคะแนนในแต่ละขอ้ 

หลักการของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะพิจารณาค่าของขอ้มูลแต่ละค่ามีความแตกต่างจากค่าเฉล่ีย
เพียงใด กล่าวคือ เป็นการน าขอ้มูลทุกค่ามาหาผลต่างกบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  

เม่ือ S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Xi แทน ขอ้มูล (ตวัท่ี 1, 2, 3,...,N) 
  แทน ค่าเฉล่ีย 
 N แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
 



64 
 

แทนค่าสูตร = (Xi -   ) 

  =  -   )2 
  S.D =  
                

 

การแปลความหมายของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.99 แปลวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 ข้ึนไป   แปลวา่ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมแตกต่างกนัมาก 

ตารางที ่2.1.2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ค าถาม มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
 S.D. เกณฑ์การ

ประเมิน 
1. ด้านกระบวนการท างานของหน่วยงาน 
1. ท่านมีความพึงพอใจในการ   
   แกไ้ขและการจดัการปัญหา 
   การน าเขา้แรงงานต่างดา้ว 
   ตามมติของรัฐบาลในการ 
   จดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว 
   เพื่อผา่นกระบวนการตรวจ 
   สัญชาติ การตรวจลงตราและ 
   การพิจารณาอนุญาตการ 
   ท  างานของคนต่างดา้ว 

69 
(46.00) 

18 
(12.00) 

63 
(42.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.96 0.940 พึงพอใจมาก 

2. ท่านมีความพึงพอใจในการ 
   ใหบ้ริการของศูนยบ์ริการฯ  
   แบบเบด็เสร็จ (OSS) 

63 
(42.00) 

27 
(18.00) 

51 
(34.00) 

9 
(6.00) 

0 
(0.00) 

3.96 1.033 พึงพอใจมาก 

รวม 3.96 0.956 พงึพอใจมาก 

 
 
 

2 

         N 
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ตารางที ่2.1.2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (ต่อ) 
ค าถาม มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
 S.D. เกณฑ์การ

ประเมิน 

2. ด้านกระบวนการให้บริการ 
1. กระบวนการใหบ้ริการ 
   เหมาะสม และรวดเร็วฉบัไว 

59 
(39.33) 

31 
(20.67) 

51 
(34.00) 

9 
(6.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.988 พึงพอใจมาก 

2. กระบวนการใหบ้ริการไม่มี 
   ขอ้ผดิพลาด และถูกตอ้ง 

59 
(39.33) 

31 
(20.67) 

51 
(34.00) 

9 
(6.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.988 พึงพอใจมาก 

3. จ านวนเจา้หนา้ท่ีเพียงพอ 
   ต่อการใหบ้ริการ 

50 
(33.33) 

27 
(18.00) 

56 
(37.33) 

17 
(11.33) 

0 
(0.00) 

3.73 1.047 พึงพอใจมาก 

4. การใหบ้ริการเป็นไป 
   ตามล าดบัก่อน - หลงั 

67 
(44.67) 

31 
(20.67) 

52 
(34.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.888 พึงพอใจมาก 

5. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า 
   ในการด าเนินการแก่ 
   ผูรั้บบริการ 

59 
(39.33) 

51 
(34.00) 

40 
(26.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 0.805 พึงพอใจมาก 

6. เจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 
   และอ านวยความสะดวก 
   แก่ผูรั้บบริการ 

59 
(39.33) 

43 
(28.67) 

48 
(32.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 0.844 พึงพอใจมาก 

รวม 3.98 0.853 พงึพอใจมาก 

3. ด้านบุคลกิภาพของเจ้าหน้าที ่
1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 68 

(45.33) 
60 

(40.00) 
22 

(14.67) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.31 0.714 พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
2. พดูจาสุภาพ มีความ 
   เป็นมิตร และยิม้แยม้ 
   แจ่มใส 

77 
(51.33) 

56 
(37.33) 

17 
(11.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 0.685 พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

3. ใหค้  าแนะน า และตอบ 
   ขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน 

77 
(51.3) 

56 
(37.33) 

17 
(11.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 0.685 พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่2.1.2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (ต่อ) 
ค าถาม มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
 S.D. เกณฑ์การ

ประเมิน 
4. มีความกระตือรือร้น  
   เอาใจใส่ และใหบ้ริการ 
   ดว้ยความเตม็ใจ 

68 
(45.33) 

56 
(37.33) 

26 
(17.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 0.743 พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

รวม 4.35 0.660 พงึพอใจมากที่สุด 

4. ด้านสถานทีแ่ละส่ิงอ านวยความสะดวก 
1. อาคารสถานท่ีสะดวก 
   กวา้งขวางเหมาะสม 

22 
(14.67) 

95 
(63.33) 

33 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.93 0.603 พึงพอใจมาก 

2. มีป้ายบอกต าแหน่งและ 
   จุดใหบ้ริการต่างๆ 

28 
(18.67) 

87 
(58.00) 

35 
(23.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 0.649 พึงพอใจมาก 

3. สถานท่ีสะอาด แสงสวา่ง 
   เพียงพอ และเป็นระเบียบ 

13 
(8.67) 

90 
(60.00) 

39 
(26.00) 

8 
(5.33) 

0 
(0.00) 

3.72 0.696 พึงพอใจมาก 

4. หอ้งน ้าสะอาด เพียงพอ 
   ต่อผูรั้บบริการ 

28 
(18.67) 

37 
(24.67) 

67 
(44.67) 

18 
(12.00) 

0 
(0.00) 

2.50 0.932 พึงพอใจนอ้ย 

5. มีท่ีนัง่เพียงพอต่อ 
   ผูรั้บบริการ 

9 
(6.00) 

32 
(21.33) 

67 
(44.67) 

35 
(23.33) 

7 
(4.67) 

3.01 0.938 พึงพอใจ 
ปานกลาง 

รวม 3.42 0.652 พงึพอใจมาก 

5. ด้านผลจากการรับบริการ 
1. ไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว 20 

(13.33) 
86 

(57.33) 
44 

(29.33) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3.84 

 
0.635 พึงพอใจมาก 

2. การบริการท่ีตรงกบัความ 
   ตอ้งการ และถูกตอ้ง 

19 
(12.67) 

81 
(54.00) 

50 
(33.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.79 0.648 พึงพอใจมาก 

3. การบริการอยา่งต่อเน่ืองจน 
   เสร็จส้ินภารกิจ 

31 
(20.67) 

84 
(56.00) 

35 
(23.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.97 0.665 พึงพอใจมาก 

 



67 
 

ตารางที ่2.1.2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (ต่อ) 
ค าถาม มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
 S.D. เกณฑ์การ

ประเมิน 
4. ไดรั้บการบริการท่ีคุม้ค่า      
   และเป็นประโยชน์ 

13 
(8.67) 

93 
(62.00) 

44 
(29.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.79 0.583 พึงพอใจมาก 

รวม 3.85 0.571 พงึพอใจมาก 

โดยรวม 3.89 0.622 พงึพอใจมาก 

จากตารางท่ี 2.1.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการตรวจสัญชาติ 
การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ 
เมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบด็เสร็จ พบวา่เกณฑก์ารประเมินโดยรวมจากการรับบริการดงักล่าวอยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก (    = 3.89) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ดา้นกระบวนการท างานในการแกไ้ขปัญหา และการจดัการปัญหาการน าเขา้แรงงานต่างดา้ว
ตามมติของรัฐบาลในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อผ่านกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจ 
ลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างดา้ว พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มาก (    = 3.96) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมแตกต่างกนัมาก และในส่วนการให้บริการ
ของศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างดา้วสัญชาติ
กมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจมาก ( = 3.96) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก เม่ือ
พิจารณาจากกระบวนการท างานของหน่วยงาน พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความ 
พึงพอใจมาก (   = 3.96) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ณ ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาต
ท างานของแรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ ในการ
ให้บริการมีความเหมาะสม และรวดเร็วฉับไวในขั้นตอนต่างๆ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบั
ความพึงพอใจมาก (    = 3.93) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก พร้อมทั้ง
กระบวนการให้บริการไม่พบขอ้ผิดพลาด และความถูกตอ้ง พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก (   = 3.93) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และมีจ านวน
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เจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   
= 3.73) 

และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมแตกต่างกนัมาก และการใหบ้ริการเป็นไปตามล าดบัก่อน – 
หลงั พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (

  
= 4.10) และมีความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และเจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าในการด าเนินการแก่ผูรั้บบริการ ณ 
ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติฯ พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   

= 4.13) และมี
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก พร้อมทั้งเจา้หน้าท่ีให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการ พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   

= 4.07) 
และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก เม่ือพิจารณาจากกระบวนการให้บริการ 
พบวา่เกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.98) และมีความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

3. ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (   = 4.31) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนั
มาก และเจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร และยิ้มแยม้แจ่มใสต่อการให้บริการ พบว่าเกณฑ ์
การประเมินอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (   = 4.40) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัมาก และมีการให้ค  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ย่างชดัเจน พบวา่เกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (    = 4.40) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนั
มาก พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้บริการดว้ยความเต็มใจ พบวา่เกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด (    = 4.28) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนั
มาก เม่ือพิจารณาจากบุคลิกภาพของเจา้หน้าท่ี พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความพึง
พอใจมากท่ีสุด (   = 4.35) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

4. ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ณ ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติฯ ในส่วนของอาคาร
สถานท่ีมีความสะดวก กวา้งขวาง และเหมาะสมต่อการให้บริการ พบวา่เกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก (    = 3.93) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 
และมีป้ายบอกต าแหน่ง และจุดใหบ้ริการเห็นชดัเจน พบวา่เกณฑก์ารประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก (   = 3.95) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก สถานท่ีสะอาด 
มีแสงสว่าง เพียงพอ และเป็นระเบียบ พบว่า เกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความ 
พึงพอใจมาก (  = 3.72) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก มีห้องน ้ า 
ท่ีสะอาด เพียงพอต่อผูรั้บบริการ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย  



69 
 

(  = 2.50) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก มีท่ีนั่งท่ีเพียงพอต่อ
ผูรั้บบริการ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง (  = 3.01) และมีความ 
พึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก เม่ือพิจารณาจากสถานท่ีและส่ิงอ านวยความ
สะดวก พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (  = 3.42) และมีความ 
พงึพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

5. ผลจากการรับบริการ ผูรั้บบริการไดรั้บความสะดวกและรวดเร็ว พบวา่เกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดบัความพึงพอใจมาก (    = 3.84) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 
การให้บริการตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ และมีความถูกตอ้ง พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจมาก (    = 3.79) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก มี
การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองและเสร็จส้ินภารกิจภายใน 1 วนั พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจมาก (  = 3.97) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และไดรั้บ
บริการท่ีคุม้ค่าและเป็นประโยชน์ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.79) 
และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก เม่ือพิจารณาผลจากการรับบริการ 
พบวา่เกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.85) และมีความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการ ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยอาศยัสถิติอา้งอิง (Inferential Statistice) คือ การสรุป
อา้งอิงขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง มีการก าหนดค่าขอ้มูลและค านวณในโปรแกรม SPSS ดว้ยวิธีการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 การแปลความหมาย โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (ระดบันยัส าคญั 0.05) 
 1. ค่า Significance (Sig.) ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อ

การใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั 
 2. ค่า Significance (Sig.) ท่ีระดบันยัส าคญัน้อยกว่า 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้

บริการแตกต่างกนั 
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ตารางที ่2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
1. จ าแนกตามเพศ  

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ เพศ N  S.D Sig 

1. ดา้นกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน 
ชาย 62 3.83 0.971  

0.165 หญิง 88 4.05 0.941 
รวม 150 3.96 0.956 

2. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ชาย 62 3.86 0.872  

0.138 หญิง 88 4.07 0.833 
รวม 150 3.98 0.853 

3. ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 
ชาย 62 4.30 0.621  

0.492 หญิง 88 4.38 0.688 
รวม 150 4.35 0.660 

4. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ชาย 62 3.45 0.729  

0.671 หญิง 88 3.40 0.595 
รวม 150 3.42 0.652 

5. ดา้นผลจากการรับบริการ 
ชาย 62 3.93 0.603  

0.143 หญิง 88 3.79 0.544 
รวม 150 3.85 0.571 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทั้ง 5 ดา้น 
ชาย 62 3.86 0.641  

0.577 หญงิ 88 3.92 0.612 
รวมทั้งส้ิน 150 3.89 0.622 

จากตารางท่ี 2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โดย
จ าแนกตามเพศของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 88 คน รองลงมา
เพศชาย จ านวน 62 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน มีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี (1) ด้าน
กระบวนการท างานต่อหน่วยงาน (2) ด้านกระบวนการให้บริการ (3) ด้านบุคลิกภาพของเจา้หน้าท่ี  
(4) ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และ(5) ดา้นผลจากการรับบริการ ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่
หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
2. จ าแนกตามสัญชาติ 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ สัญชาติ N  S.D Sig 

1. ดา้นกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน 
กมัพชูา 49 3.79 0.968  

 

0.283 
ลาว 42 4.08 0.917 

เมียนมา 59 4.02 0.969 
รวม 150 3.96 0.956 

2. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
กมัพชูา 49 3.82 0.875  

 

0.224 
ลาว 42 4.11 0.803 

เมียนมา 59 4.03 0.861 
รวม 150 3.98 0.853 

3. ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 
กมัพชูา 49 4.27 0.678  

 

0.535 
ลาว 42 4.42 0.645 

เมียนมา 59 4.36 0.659 
รวม 150 4.35 0.660 

4. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
กมัพชูา 49 3.40 0.746  

 

0.885 
ลาว 42 3.40 0.566 

เมียนมา 59 3.45 0.634 
รวม 150 3.42 0.652 

5. ดา้นผลจากการรับบริการ 
กมัพชูา 49 3.90 0.618  

 

0.591 
ลาว 42 3.78 0.527 

เมียนมา 59 3.86 0.565 
รวม 150 3.85 0.571 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทั้ง 5 ดา้น 
กมัพชูา 49 3.82 0.656  

 

0.592 
ลาว 42 3.93 0.586 

เมียนมา 59 3.92 0.624 

รวมทั้งส้ิน 150 3.89 0.622 
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จากตารางท่ี 2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โดย
จ าแนกตามสัญชาติของผูใ้ช้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สัญชาติเมียนมา จ านวน 59 คน 
รองลงมาสัญชาติกัมพูชา จ านวน 49 คน และสัญชาติลาว จ านวน 42 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน มีความ 
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน (2) ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ (3) ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี (4) ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และ(5) ดา้นผลจาก
การรับบริการ ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
3. จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับการศึกษา N  S.D Sig 

1. ดา้นกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 52 3.88 0.918  

 

0.620 
ประถมศึกษา 51 4.06 0.973 
มธัยมศึกษา 47 3.95 0.990 

รวม 150 3.96 0.956 

2. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 52 3.86 0.877  

 

0.391 
ประถมศึกษา 51 4.08 0.830 
มธัยมศึกษา 47 4.02 0.852 

รวม 150 3.98 0.853 

3. ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 52 4.28 0.661  

 

0.698 
ประถมศึกษา 51 4.38 0.660 
มธัยมศึกษา 47 4.38 0.667 

รวม 150 4.35 0.660 

4. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 52 3.30 0.644  

 

0.153 
ประถมศึกษา 51 3.55 0.651 
มธัยมศึกษา 47 3.43 0.648 

รวม 150 3.42 0.652 
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ตารางที ่2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
3. จ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับการศึกษา N  S.D Sig 

5. ดา้นผลจากการรับบริการ 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 52 3.83 0.559  

 

0.938 
ประถมศึกษา 51 3.86 0.605 
มธัยมศึกษา 47 3.86 0.559 

รวม 150 3.85 0.571 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทั้ง 5 ดา้น 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 52 3.80 0.623  

 

0.391 
ประถมศึกษา 51 3.97 0.632 
มธัยมศึกษา 47 3.91 0.613 

รวมทั้งส้ิน 150 3.89 0.622 

จากตารางท่ี 2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โดย
จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา จ านวน  
52 คน รองลงมาระดบัประถมศึกษา จ านวน 51 คน และระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 47 คน รวมทั้งส้ิน 
150 คน มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน (2) ดา้น
กระบวนการให้บริการ (3) ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หน้าท่ี (4) ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
และ(5) ดา้นผลจากการรับบริการ ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
4. จ าแนกตามรายได ้

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ รายได้ N  S.D Sig 

1. ดา้นกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 25 3.88 0.971  
 

0.367 

10,001 – 15,000 บาท 97 3.93 0.952 
15,001 – 20,000 บาท 26 4.21 0.971 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 2 3.25 0.354 
รวม 150 3.96 0.956 
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ตารางที ่2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
4. จ าแนกตามรายได ้(ต่อ) 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ รายได้ N  S.D Sig 

2. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 25 3.82 0.894  
 

0.167 

10,001 – 15,000 บาท 97 3.97 0.822 
15,001 – 20,000 บาท 26 4.24 0.907 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 2 3.17 0.236 
รวม 150 3.98 0.853 

3. ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 25 4.29 0.615  
 

0.550 
 

 

10,001 – 15,000 บาท 97 4.32 0.687 
15,001 – 20,000 บาท 26 4.51 0.618 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 2 4.12 0.177 
รวม 150 4.35 0.660 

4. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 25 3.22 0.609  
 

0.221 
 

 

10,001 – 15,000 บาท 97 3.46 0.649 
15,001 – 20,000 บาท 26 3.52 0.696 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 2 2.90 0.141 
รวม 150 3.42 0.652 

5. ดา้นผลจากการรับบริการ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 25 3.94 0.447  
 

0.379 
 

 

10,001 – 15,000 บาท 97 3.79 0.603 
15,001 – 20,000 บาท 26 3.96 0.560 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 2 4.12 0.177 
รวม 150 3.85 0.571 
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ตารางที ่2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
4. จ าแนกตามรายได ้(ต่อ) 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ รายได้ N  S.D Sig 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ทั้ง 5 ดา้น 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 25 3.80 0.590  
 

0.326 
 

 

10,001 – 15,000 บาท 97 3.88 0.625 
15,001 – 20,000 บาท 26 4.06 0.648 

ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป 2 3.48 0.000 
รวมทั้งส้ิน 150 3.89 0.622 

จากตารางท่ี 2.1.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โดย
จ าแนกตามรายได้ของผูใ้ช้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 
จ านวน 97 คน รองลงมามีรายได ้15,001 – 20,000 บาท จ านวน 26 คน มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท 
จ านวน 25 คน และมีรายไดต้ั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน มีความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการทั้ ง 5 ด้าน ดังน้ี (1) ด้านกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน (2) ด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ (3) ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี (4) ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และ(5) ดา้นผล
จากการรับบริการ ท่ีระดับนัยส าคัญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการท่ี 
ไม่แตกต่างกนั 

2.1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของแรงงานต่างดา้ว 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ของจ านวนแรงงานต่างดา้วทั้งหมด 150 คน แรงงานต่างดา้วท่ี

ได้แสดงความคิดเห็น จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 และแรงงานต่างด้าวท่ีไม่ได้แสดงความ
คิดเห็น จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33 ดงัน้ี 

 จากการแสดงความคิดเห็นพบวา่แรงงานต่างดา้วท่ีไดย้ื่นจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว ใน
ปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
แรงงานต่างดา้วตอ้งการให้มีการเปิดศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาต
ท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียน ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มอีกหลายๆ
แห่ง เน่ืองจากศูนยท่ี์เปิดอยู ่ณ ปัจจุบนัมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว 

 การติดต่อใชบ้ริการแต่ละคร้ังมีจ านวนแรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนมาก สถานท่ีนั้นๆ มี
พื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการ และการรับบตัรคิวใชร้ะยะเวลานานในแต่ละวนั 
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 ขั้นตอนการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ณ ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจ
ลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียน ในลกัษณะบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ พบว่าการให้บริการในแต่ละจุดบริการมีการให้บริการท่ีดีอยู่แลว้ แต่ตอ้งการให้มีการ 
ลดขั้นตอนการใหบ้ริการ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 ความร่วมมือของรัฐบาลไทยและประเทศคู่ภาคี (MOU) ทั้ง 3 สัญชาติ ในการตรวจ
สัญชาติ พบวา่แรงงานต่างดา้วตอ้งการให้มีการร่วมมือของรัฐบาลไทยต่อแรงงานต่างดา้วทั้ง 3 สัญชาติ 
คือ ไทย – กมัพชูา ไทย – ลาว และไทย – เมียนมา อยา่งเต็มรูปแบบในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพ และความทนัสมยั และความถูกตอ้งไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ในการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา 
และขออนุญาตท างาน ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร ใหร้วดเร็วข้ึน  

2.2 เจ้าหน้าที ่
 2.2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 40 คน จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา สถานะ ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน รายได ้โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการ
หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค านวณไดจ้ากสูตร รายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าร้อยละ     =      x 100 

ตารางที ่2.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
17 
23 

 
42.50 
57.50 

รวม 40 100 

 
 
 
 



77 
 

ตารางที ่2.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ 
     20 – 30 ปี 
     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี 
     51 ปีข้ึนไป 

 
26 
8 
3 
3 

 
65 
20 
7.50 
7.50 

รวม 40 100 

สถานภาพ 
     โสด 
     สมรส 
     อ่ืนๆ 

 
17 
22 
1 

 
42.50 
55 
2.50 

รวม 40 100 

ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 

 
38 
2 

 
95 
5 

รวม 40 100 

สถานะ 
     ขา้ราชการ      
     พนกังานราชการ 
     ลูกจา้งชัว่คราว           

 
7 
6 
27 

 
17.50 
15 

67.50 
รวม 40 100 
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ตารางที ่2.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่ง 
     นกัวชิาการแรงงานช านาญการ 
     นกัวชิาการเงินและบญัชี 
     เจา้พนกังานธุรการช านาญการ 
     นกัวชิาการแรงงาน 
     เจา้พนกังานแรงงาน 

 
3 
5 
1 
17 
14 

 
7.50 
12.50 
2.50 
42.50 
35 

รวม 40 100 

ประสบการณ์ท างาน 
     นอ้ยกวา่ 2 ปี 
     3 – 5 ปี 
     6 – 10 ปี 
     11 – 15 ปี 
     16 ปีข้ึนไป     

 
1 
25 
7 
2 
5 

 
2.5 
62.50 
17.50 
5 

12.50 
รวม 40 100 

รายได้ 
     นอ้ยกวา่ 12,000 บาท 
     12,001 – 15,000 บาท 
     ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป    

 
14 
19 
7 

 
35 

47.50 
17.50 

รวม 40 100 

จาตารางท่ี 2.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามของเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน จ านวน 40 คน พบว่าเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังาน ณ ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา 
และพิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเป็นเพศชาย จ านวน  
17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 อาย ุ 
31 - 40 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 41 - 50 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และอาย ุ 
51 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 22 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 55.00 สถานภาพโสด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และหย่าร้าง จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา
ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมาเป็นขา้ราชการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และ
เป็นพนกังานราชการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่ต าแหน่งนกัวิชาการแรงงาน จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาต าแหน่งเจา้พนกังานแรงงาน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ช านาญการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และเจา้พนกังานธุรการช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 3 – 5 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  
มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 6 – 10 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 มีประสบการณ์ท างาน 16 ปี
ข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีประสบการณ์ท างานระหว่าง 11 – 15 ปี จ  านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมีประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 2 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ส่วนใหญ่
มีรายไดร้ะหวา่ง 12,001 – 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมามีรายได้
นอ้ยกวา่ 12,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีรายไดต้ั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50  

2.2.2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  านวน 40 คน เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed - ended Form) โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน จ านวน 8 ขอ้ 
 2. ดา้นการใหบ้ริการ จ านวน 3 ขอ้ 
 3. ดา้นการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก จ านวน 4 ขอ้ 
โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดว้ย

วิธีการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และ
การแปลความหมายค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน ค านวณไดจ้ากสูตร รายละเอียด ดงัน้ี 
การหาค่าอนัตรภาคช้ัน  

ช่วงความกวา้งยาวของอนัตรภาคชั้น  =   
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=   

=  0.80 

การแปลความหมาย  
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00  แปลว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20  แปลว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.61 – 3.40  แปลว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60  แปลว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.80 แปลว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน 

โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
การหาค่าเฉลีย่เลขคณติ (Arithmetic Mean) 

เม่ือ  แทน  ค่าเฉล่ีย 

          แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
 N แทน จ านวนคนในกลุ่ม   

แทนค่าสูตร         =        
  

=    
  

=        

      =     2.80 

การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัค่าเฉล่ียเลขคณิตเพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของคะแนนในแต่ละ

ข้อ หลักการของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จะพิจารณาว่าค่าของข้อมูลแต่ละค่ามีความแตกต่างจาก
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ค่าเฉล่ียเพียงใด กล่าวคือ เป็นการน าขอ้มูลทุกค่ามาหาผลต่างกบัค่าเฉล่ีย โดยค านวณได้จากสูตร 
รายละเอียด ดงัน้ี 

เม่ือ S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Xi แทน ขอ้มูล (ตวัท่ี 1, 2, 3,...,N) 
  แทน ค่าเฉล่ีย 
 N แทน จ านวนคนในกลุ่ม 

แทนค่าสูตร = (Xi - ) 

  =  - )2 
  S.D =  
                

การแปลความหมายของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.99 แปลว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน 

โดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 ข้ึนไป  แปลว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน

โดยรวมแตกต่างกนัมาก 
ตารางที ่2.2.2 ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ค าถาม มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 S.D. เกณฑ์การ
ประเมิน 

1. ด้านการบริหารจัดการและการจัดสรรของหน่วยงาน 
1.  ความพึงพอใจ ก่อน การ 
      เปิดศูนยบ์ริการฯ แบบ 
      เบด็เสร็จ (OSS) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

32 
(80.00) 

8 
(20.00) 

0 
(0.00) 

2.80 0.447 พึงพอใจ 
ปานกลาง 

2. ความพึงพอใจ หลงั การ 
    เปิดศูนยบ์ริการฯ แบบ 
    เบด็เสร็จ (OSS) 

6 
(15.00) 

26 
(65.00) 

8 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 0.707 พึงพอใจมาก 

 
 

2 

         N 
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ตารางที ่2.2.2 ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ค าถาม มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
 S.D. เกณฑ์การ

ประเมิน 
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ 
   สนบัสนุนดา้นงบประมาณ  
   วสัดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อ  
   การด าเนินงานในการเปิด 
   ศูนยบ์ริการฯ 

6 
(15.00) 

34 
(85.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.447 พึงพอใจมาก 

4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดั 
   สภาพแวดลอ้มในการ 
   ท  างานของหน่วยงานท่ีเอ้ือ 
   ต่อการท างาน 

0 
(0.00) 

35 
(87.50) 

5 
(12.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.80 0.447 พึงพอใจมาก 

5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระ 
   งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

0 
(0.00) 

32 
(80.00) 

8 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.80 
 

0.447 พึงพอใจมาก 

6. ความเป็นอิสระใน 
   การตดัสินใจในงาน ตาม 
   ขอบเขตความรับผดิชอบ 

6 
(15.00) 

26 
(65.00) 

8 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.80 1.095 พึงพอใจมาก 

7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อ 
   หน่วยงานท่ีใหค้วามส าคญั   
   ในการสร้างการมีส่วนร่วม 
   ของเจา้หนา้ท่ีในการท างาน 
   เป็นทีม 

0 
(0.00) 

32 
(80.00) 

8 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.80 0.447 พึงพอใจมาก 

8. จ านวนเจา้หนา้ท่ีมีเพียงพอ 
   ต่อการปฏิบติังาน 

6 
(15.00) 

21 
(52.5) 

5 
(12.50) 

8 
(20.00) 

0 
(0.00) 

3.60 1.140 พึงพอใจมาก 

รวม 3.72 0.476 พงึพอใจมาก 
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ตารางที ่2.2.2 ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ค าถาม มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
 S.D. เกณฑ์การ

ประเมิน 

2. ด้านการให้บริการ 
1. บุคลากรมีความเขา้ใจใน 
   ระบบงาน ความตั้งใจ และ 
   ความพยายามในการ 
   ใหบ้ริการท่ีถูกตอ้ง และเป็น 
   ธรรมแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

0 
(0.00) 

27 
(67.50) 

13 
(32.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.60 0.548 พึงพอใจมาก 

2. มีการปรับปรุงและแกไ้ข 
   ปัญหาการท างานให้ 
   งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   เช่น การปฏิบติังานแต่ละ 
   ขั้นตอนรวดเร็วข้ึน ทนัเวลา  
   คุณภาพงานดีข้ึน  
   ผูรั้บบริการพึงพอใจมากข้ึน 

6 
(15.00) 

34 
(85.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.20 0.447 พึงพอใจมาก 

3. ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ  
    พดูจาไพเราะ ยิม้แยม้  
 เอาใจใส่ในการใหบ้ริการ 

27 
(67.50) 

5 
(12.50) 

8 
(20.00) 

1 
(20.00) 

0 
(0.00) 

3.40 0.894 พึงพอใจมาก 

รวม 3.77 0.473 พงึพอใจมาก 

3. ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก 
1. หน่วยงานภายนอกใหค้วาม 
   ร่วมมือในการท างานแต่ละ 
   ขั้นตอนเป็นอยา่งดี 

0 
(0.00) 

22 
(55.00) 

18 
(45.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.60 0.548 พึงพอใจมาก 

 
 
 



84 
 

ตารางที ่2.2.2 ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ค าถาม มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
 S.D. เกณฑ์การ

ประเมิน 
2. หน่วยงานภายนอกใหค้วาม 
   ร่วมมือในการประชุม  
   ปรึกษาหารือในการแกไ้ข 
   ปัญหาแต่ละคร้ังเป็นอยา่งดี 

0 
(0.00) 

32 
(80.00) 

0 
(0.00) 

8 
(20.00) 

0 
(0.00) 

3.60 0.894 พึงพอใจมาก 

3. การติดต่อส่ือสารเขา้ใจ 
   ตรงกนั ไม่เกิดปัญหาและ 
   อุปสรรคในการท างาน 

0 
(0.00) 

19 
(47.50) 

21 
(52.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.60 0.548 พึงพอใจมาก 

4. มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ 
   หน่วยงานภายนอกอยา่ง 
   สม ่าเสมอ 

6 
(15.00) 

26 
(65.00) 

0 
(0.00) 

8 
(20.00) 

0 
(0.00) 

3.80 1.095 พึงพอใจมาก 

รวม 3.59 0.502 พงึพอใจมาก 

โดยรวม  3.70 0.469 พงึพอใจมาก 

จากตารางท่ี 2.2.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงาน
และระบบงาน ณ ศูนย์บริการการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของ
แรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ พบว่าเกณฑ์การ
ประเมินโดยรวมจากการรับบริการดงักล่าวอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.70) และมีความ 
พึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ดา้นการบริหารจดัการและการจดัสรรงบประมาณ ในการเปิดศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การ
ตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ใน
ลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง (   = 2.80) 
และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และหลงัจากเปิด
ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ พบวา่เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัความ 
พึงพอใจมาก (   = 4.00) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 
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และการสนับสนุนด้านงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ มีความเพียงพอต่อการด าเนินงานในการเปิด
ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติฯ พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   

= 4.20) และมี
ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และมีสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
(  = 3.80) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และเจา้หนา้ท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.80) และมีความ 
พึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก พร้อมทั้งสามารถตดัสินใจตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบในงานของเจา้หนา้ท่ี พบวา่เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก  
(  = 3.80) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมแตกต่างกนัมาก และหน่วยงาน
ใหค้วามส าคญัในการสร้างความมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีในการท างานเป็นทีม พบวา่เกณฑ์การประเมิน
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.80) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัมาก และจ านวนเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน พบวา่เกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบั
ความพึงพอใจมาก (  = 3.60) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่าง
กนัมาก เม่ือพิจารณาจากการบริหารจดัการและการจดัสรรงบประมาณ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดย
รวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.72) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2. ดา้นการให้บริการในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจในระบบงาน ความตั้งใจ และ
ความพยายามในการให้บริการท่ีถูกตอ้ง และเป็นธรรมแก่ผูใ้ช้บริการ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดย
รวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.60) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และมีการปรับปรุง แกไ้ขปัญหาในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เช่น ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความรวดเร็วข้ึน ทนัเวลา คุณภาพของงานดีข้ึน พบวา่เกณฑ์การประเมิน
โดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   = 4.20) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก มีการให้บริการดว้ยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิม้แยม้ และเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.40) และมีความ 
พึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก เม่ือพิจารณาจากการให้บริการใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี พบวา่เกณฑ์การประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.77) 
และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 
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3. ในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ณ 
ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติฯ ให้ความร่วมมือในการท างานแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี พบว่าเกณฑ์การ
ประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   

= 3.60) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการประชุม ปรึกษาหาร้ือในการ
แก้ไขปัญหาแต่ละคร้ังเป็นอย่างดี พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก  
(   

= 3.60) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และการ
ติดต่อส่ือสารมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างาน พบวา่เกณฑ์การประเมิน
โดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   = 3.60) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อหน่วยงานภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ พบวา่เกณฑ์การ
ประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   = 3.80) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงานโดยรวมแตกต่างกนัมาก เม่ือพิจารณาจากการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก พบวา่
เกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (   = 3.59) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อหน่วยงาน 
และระบบงาน 

 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยอาศยัสถิติอา้งอิง (Inferential Statistice) คือ การสรุป
อา้งอิงขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง มีการก าหนดค่าขอ้มูลและค านวณในโปรแกรม SPSS ดว้ยวิธีการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 การแปลความหมาย โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (ระดบันยัส าคญั 0.05) 
 1. ค่า Significance (Sig.) ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อ

หน่วยงานและระบบงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 2. ค่า Significance (Sig.) ท่ีระดบันยัส าคญันอ้ยกวา่ 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงาน

และระบบงานท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน 

1. จ าแนกตามเพศ 
ความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ทีม่ีต่อหน่วยงาน 

และระบบงาน 
เพศ N  S.D. Sig 

1. ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน 
ชาย 17 3.67 0.494  

0.577 หญิง 23 3.76 0.470 
รวม 40 3.72 0.476 

2. ดา้นการใหบ้ริการ 
ชาย 17 3.73 0.489  

0.642 หญิง 23 3.80 0.469 
รวม 40 3.77 0.473 

3. ดา้นการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก 
ชาย 17 3.65 0.552  

0.571 หญิง 23 3.55 0.470 
รวม 40 3.59 0.502 

ความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน 
ทั้ง 3 ดา้น 

ชาย 17 3.67 0.499  
0.816 หญิง 23 3.71 0.456 

รวมทั้งส้ิน 40 3.69 0.469 

จากตารางท่ี 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจ าแนกตามเพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 23 คน 
และรองลงมาเพศชาย จ านวน 17 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน  
ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน (2) ดา้นการให้บริการ และ(3) ดา้นการติดต่อประสานงาน
หน่วยงานภายนอก ท่ีระดับนัยส าคญัมากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและ
ระบบงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน 

2. จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ทีม่ีต่อหน่วยงาน 

และระบบงาน 
ระดับ

การศึกษา 
N  S.D. Sig 

1. ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน 
ปริญญาตรี 38 3.72 0.488  

0.926 ปริญญาโท 2 3.75 0.177 
รวม 40 3.72 0.476 

2. ดา้นการใหบ้ริการ 
ปริญญาตรี 38 3.77 0.478  

0.763 ปริญญาโท 2 3.67 0.471 
รวม 40 3.77 0.473 

3. ดา้นการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก 
ปริญญาตรี 38 3.59 0.515  

0.929 ปริญญาโท 2 3.62 0.177 
รวม 40 3.59 0.502 

ความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน 
ทั้ง 3 ดา้น 

ปริญญาตรี 38 3.69 0.481  
0.988 ปริญญาโท 2 3.70 0.141 

รวมทั้งส้ิน 40 3.69 0.469 

จากตารางท่ี 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 38 คน และรองลงมาปริญญาโท จ านวน 2 คน รวมทั้ งส้ิน 40 คน มีความ 
พึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน (2) ด้านการ
ใหบ้ริการ และ(3) ดา้นการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 
0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน 

3. จ าแนกตามสถานะ 
ความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ทีม่ีต่อหน่วยงาน 

และระบบงาน 
สถานะ N  S.D. Sig 

1. ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน 
ขา้ราชการ 7 3.77 0.453  

0.357 พนกังานราชการ 6 3.46 0.465 
ลูกจา้งชัว่คราว 27 3.76 0.482 

รวม 40 3.72 0.476 

2. ดา้นการใหบ้ริการ 
ขา้ราชการ 7 3.81 0.466  

0.196 
 

พนกังานราชการ 6 3.44 0.455 
ลูกจา้งชัว่คราว 27 3.83 0.466 

รวม 40 3.77 0.473 

3. ดา้นการติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภายนอก 

ขา้ราชการ 7 3.61 0.476  
0.889 

 

พนกังานราชการ 6 3.50 0.592 
ลูกจา้งชัว่คราว 27 3.61 0.506 

รวม 40 3.59 0.502 

ความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน 
ทั้ง 3 ดา้น 

ขา้ราชการ 7 3.73 0.444  
0.444 

 

พนกังานราชการ 6 3.47 0.488 
ลูกจา้งชัว่คราว 27 3.74 0.474 

รวมทั้งส้ิน 40 3.69 0.469 

จากตารางท่ี 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจ าแนกตามสถานะ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะลูกจา้ง
ชัว่คราว จ านวน 27 คน และรองลงมามีสถานะขา้ราชการ จ านวน 7 คน และสถานะพนกังานราชการ 
จ านวน 6 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้น
การจดัสรรของหน่วยงาน (2) ดา้นการใหบ้ริการ และ(3) ดา้นการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก 
ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน 

4. จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
ความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ทีม่ีต่อหน่วยงาน 

และระบบงาน 
ประสบการณ์

ท างาน 
N  S.D. Sig 

1. ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 1 3.88 0.000  
 
 

0.603 

3 – 5 ปี 25 3.66 0.493 
6 – 10 ปี 7 3.84 0.509 
11 – 15 ปี 2 3.38 0.707 
16 ปีข้ึนไป 5 3.92 0.274 

รวม 40 3.72 0.476 

2. ดา้นการใหบ้ริการ 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 1 4.00 0.000  
 
 

0.755 

3 – 5 ปี 25 3.72 0.488 
6 – 10 ปี 7 3.86 0.504 
11 – 15 ปี 2 3.50 0.707 
16 ปีข้ึนไป 5 3.93 0.365 

รวม 40 3.77 0.473 

3. ดา้นการติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภายนอก 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 1 3.50 0.000  
 

0.431 
 

3 – 5 ปี 25 3.54 0.519 
6 – 10 ปี 7 3.79 0.529 
11 – 15 ปี 2 3.12 0.530 
16 ปีข้ึนไป 5 3.80 0.326 

รวม 40 3.59 0.502 
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน 

4. จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน (ต่อ) 
ความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ทีม่ีต่อหน่วยงาน 

และระบบงาน 
ประสบการณ์

ท างาน 
N  S.D. Sig 

ความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน 
ทั้ง 3 ดา้น 

นอ้ยกวา่ 2 ปี 1 3.80 0.000  
 
 

0.576 

3 – 5 ปี 25 3.64 0.486 
6 – 10 ปี 7 3.83 0.502 
11 – 15 ปี 2 3.33 0.660 
16 ปีข้ึนไป 5 3.89 0.273 

รวมทั้งส้ิน 40 3.69 0.469 

จากตารางท่ี 2.2.3 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานระหวา่ง 3 – 5 ปี จ  านวน 25 คน รองลงมามีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 6 – 10 ปี 
จ  านวน 7 คน มีประสบการณ์ท างาน 16 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน มีประสบการณ์ท างานระหว่าง 11 – 15  ปี 
จ  านวน 2 คน และมีประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 2 ปี จ  านวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน มีความพึงพอใจ
ต่อหน่วยงานและระบบงาน ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน (2) ดา้นการให้บริการ 
และ(3) ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ท่ีระดับนัยส าคญัมากกว่าหรือเท่ากับ 0.05  
มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานท่ีไม่แตกต่างกนั 

2.2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ี 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ของจ านวนเจา้หน้าท่ีทั้งหมด 40 คน เจา้หน้าท่ีไดแ้สดงความ

คิดเห็น จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้แสดงความคิดเห็น จ านวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45 ดงัน้ี 

จากการแสดงความคิดเห็นพบว่าเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เจา้หน้าท่ีเห็นดว้ยกบัการท่ีกรมการจดัหางานได้
จดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติ
กมัพูชา ลาว และเมียนมา ในปี 2559 ซ่ึงไดด้ าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจดัระบบแรงงาน
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ต่างด้าว ทั้ ง 3 สัญชาติ เพื่อเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูม้าติดต่อใช้บริการ ในการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้ว ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมี
การด าเนินงานในการให้บริการให้แลว้เสร็จทุกขั้นตอนภายในหน่ึงวนั และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ 
และเช่ือถือในการปฏิบติัของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติัในการให้บริการในแต่ละคร้ัง และเป็นการเอ้ืออ านวย
ความสะดวกในเร่ืองของเวลา และลดค่าใชจ่้าย ใหก้บัผูรั้บบริการ 

ทั้งน้ีในการเปิดศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
เจา้หน้าท่ีให้ความเห็นวา่ ควรมีการเปิดศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีจ  านวนแรงงานต่างดา้วเป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งมีการก าหนดระยะเวลา
ส้ินสุดโครงการให้เหมาะสมตามจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีท าการจดทะเบียนฯ เช่น อาจจะมีโครงการ 
จดทะเบียนแรงงานต่างดา้วตั้งแต่ 90 วนัข้ึนไป แต่ไม่ควรเกิน 120 วนั เป็นตน้ 

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีพบปัญหาและอุปสรรค เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว เน่ืองจากมีการเปล่ียนขอ้กฎหมายบ่อยคร้ัง เพื่อให้ทนัสมยัและทนัต่อ
สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีสับสนในข้อกฎหมายนั้ นๆ อาจท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดไดใ้นการใหบ้ริการ หรือใหค้  าปรึกษาแก่ผูม้าติดต่อ 



บทที ่5  
สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ืองการจดัการระบบแรงงานต่างดา้วดว้ยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการ

พิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบ

เบด็เสร็จ เพื่อศึกษาวเิคราะห์กระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณาอนุญาตการท างาน

ของคนต่างดา้วในลกัษณะแบบเบด็เสร็จ ของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา พร้อมทั้งเป็น

การสร้างแนวทางในการจดัระบบแรงงานต่างดา้วใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข

ในการจดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติ กมัพูชา 

ลาว และเมียนมา และรับฟังความคิดเห็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หน้าท่ี และผูท่ี้มาใช้บริการ ณ 

ศูนย์บริการตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติกมัพูชา ลาว และ 

เมียนมา กรุงเทพมหานคร การด าเนินการวิจยัศึกษาจากประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ  านวนทั้งหมด 190 คน 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 1) แรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา จ านวน 150 คน และ

2) เจา้หน้าท่ี จ  านวน 40 คน ซ่ึงชุดท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล และรวบรวม

ขอ้มูลด้วยวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ซ่ึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาจากการสัมภาษณ์ และวิธีการวิจยัเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

1. สรุปผลการวจัิย 
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย

แบ่งเป็น 2 กลุ่มตวัอยา่ง แรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา 150 คน และเจา้หนา้ท่ี 40 คน 
รวมทั้งส้ิน 190 คน โดยท าการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้ว และเจา้หนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 
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 1.1.1 แรงงานต่างดา้ว  
 แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจในการจดัระบบแรงงานต่างดา้วโดยวิธีการตรวจ

สัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว  
และเมียนมา  เน่ืองจากขั้นตอนและกระบวนการในการใช้บริการใช้ระยะเวลานาน มีหลายขั้นตอน 

จ านวนศูนยต์รวจสัญชาติฯ มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีการจ ากดัจ านวนคนต่างดา้วท่ีมาใชบ้ริการ
ในแต่ละวนั ไม่สามารถนดัคิวเพื่อมารับบริการได ้ระยะทางในการเดินทางเพื่อใช้บริการ ณ ศูนย์ตรวจ
สัญชาติฯ ไกล รองลงมาแรงงานต่างดา้วมีความพึงพอใจในมาตรการการจดัระบบแรงงานต่างดา้วของ
ประเทศไทย โดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้ว
สัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา 

 ขอ้เสนอแนะ แรงงานต่างด้าวมีความตอ้งการเพิ่มจ านวนศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติฯ 
เพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีให้บริการ ตอ้งการให้หน่วยงานของภาครัฐสร้างความร่วมมือ และช่วยเหลือดา้น
การจา้งแรงงานระหว่างรัฐ ในทุกขั้นตอนให้มีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน พร้อมทั้งแรงงานต่างดา้ว
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้สถานประกอบการ นายจา้ง และหน่วยงานรัฐบาล ช่วยเหลือทางด้าน
สวสัดิการดา้นท่ีพกั ดา้นการรักษาพยาบาล และค่าเดินทาง 

 แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะท างานท่ีประเทศไทย เน่ืองจากท่ีประเทศ
ไทยมีงานท า และระดบัรายไดท่ี้ประเทศไทยสูงกว่าประเทศของตน และแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มี
ความเช่ือมัน่ท่ีรัฐบาลไทยไดเ้ขา้มาด าเนินการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว  

 1.1.2 เจา้หนา้ท่ี 
 เจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัระบบแรงงานต่างดา้วโดยวิธีการตรวจ

สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และ
เมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ และเร่งเห็นถึงความส าคญัในการจดัระบบแรงงานต่างดา้ว 
และมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการจดัการและแก้ไขปัญหาให้ถูกตอ้ง อุปสรรคในการด าเนินงาน ดงัน้ี  
การจดัตั้งศูนยบ์ริการฯ มีจ านวนนอ้ยและไม่เพียงพอต่อจ านวนแรงงานต่างดา้ว จ านวนเจา้หนา้ท่ีแต่ละ
หน่วยงานมีจ านวนจ ากดั นายจา้งขาดความรู้ความเขา้ใจในการขอใบอนุญาตท างาน นายจา้งไม่ติดตาม
ขอ้มูลข่าวสาร นายจา้งชะล่าใจในการไปติดต่อยื่นเอกสาร และไดเ้สนอแนวคิด ดงัน้ี ส่งเสริมงานดา้น
เจา้หนา้ท่ีในการฝึกอบรม และพฒันางานเจา้หน้าท่ีให้มีความเขา้ใจในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน สร้าง
ความรู้ความเขา้ใจระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอก  ปรังปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั  
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และฐานขอ้มูลของกรมการจดัหางานให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกนั และ
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แนวโน้มของแรงงานต่างดา้วในอนาคตว่า แรงงานต่างดา้วจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน และนโยบายการ
บริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว ในการจดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการท างานของ
คนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ มีการด าเนินงานเป็นไป
ตามมติท่ีรัฐบาลก าหนด ซ่ึงตามภารกิจของกรมการจดัหาไดด้ าเนินการจดัระบบแรงงานต่างด้าวใน 
ทุกระยะอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการจดัระบบแรงงานต่างดา้ว และด าเนินตามมติคณะรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ี 
ผิดกฎหมาย และลกัลอบเขา้มาท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างานให้ถูกตอ้ง เพื่อลดผลกระทบดา้นการ 
คา้มนุษย ์

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการทางสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของประชากรกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม จ านวนทั้งหมด 190 คน โดยมีแรงงานต่างด้าว  
150 คน สัญชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา และเจา้หนา้ท่ี 40 คน สรุปได ้ดงัน้ี 

 1.2.1 แรงงานต่างดา้ว 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแรงงานต่างดา้วสัญชาติ

กมัพูชา ลาว และเมียนมา จ านวน 150 คน พบวา่แรงงานต่างดา้วท่ีเขา้รับการตรวจสัญชาติฯ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 และเป็นเพศชาย จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 
และส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33 รองลงมาอายุ 20 - 30 ปี จ  านวน  
45 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และน้อยท่ีสุดอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 และมี
สัญชาติเมียนมา จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33 กมัพูชา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67 และ
ลาว จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ตามล าดบั และส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา จ านวน 52 คน  
คิดเป็นร้อยละ 34.67 และน้อยท่ีสุดระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.33 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจา้งท างานก่อสร้าง จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ประกอบอาชีพรับจา้งท างาน
ร้านอาหาร จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 ประกอบอาชีพรับจา้งท างานรับใช้ในบา้น จ านวน  
28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67 และอ่ืนๆ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67 และส่วนใหญ่รับจา้งท างาน
อยู่ในเขตพื้นท่ี ส านักงานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 7 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 
รองลงมารับจา้งท างานอยู่ในเขตพื้นท่ี ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 5 จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.33 และนอ้ยท่ีสุดรับจา้งท างานอยูใ่นเขตพื้นท่ี ส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 
10  จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรไทย โดยผ่านด่าน 



96 
 

แม่สอด จงัหวดัตาก จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33 รองลงมาด่านอรัญประเทศ จ านวน 25 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด่านจังหวดัอุบลราชธานี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ด่านจังหวดั
หนองคาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 ด่านจงัหวดัสระแกว้ จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 
ด่านเกาะสอง จงัหวดัระนอง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 ด่านท่าข้ีเหล็ก จงัหวดัเชียงราย จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และด่านจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.67 ตามล าดบั และ
ระยะเวลาท่ีแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในราชอาณาจกัรไทยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี จ  านวน  
67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.67 รองลงมาอยู่ระหว่าง 11 – 20 ปี จ  านวน 45 และน้อยท่ีสุด 21 ปีข้ึนไป 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.67 และรายไดส่้วนใหญ่ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.67 รองลงมา 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33  
นอ้ยกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และนอ้ยท่ีสุดตั้งแต่ 20,001 บาทต่อ
เดือนข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 

 2. ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ พบวา่เกณฑ์การประเมินโดยรวมจาก
การรับบริการดงักล่าวอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   = 3.89) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
โดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ดา้นกระบวนการท างานในการจดัการปัญหาการน าเขา้แรงงานต่างดา้วตามมติ
ของรัฐบาลในการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว เพื่อผา่นกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุญาตท างานของคนต่างด้าว พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
(    = 3.96) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2.2 ดา้นกระบวนการให้บริการ ณ ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ในลกัษณะบริการแบบ
เบด็เสร็จ ในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม และรวดเร็วฉบัไวในขั้นตอนต่างๆ พบวา่เกณฑ์การประเมิน
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (    = 3.98) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2.3 ดา้นบุคลิกภาพของเจา้หนา้ท่ี พบวา่เกณฑ์การประเมินอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (    = 4.35) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2.4 ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ณ ศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติฯ พบว่า
เกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (   = 3.42) และมีความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 
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2.5 ผลจากการรับบริการ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก 
(    = 3.85) และมีความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

 3. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี  
(1) ด้านกระบวนการท างานต่อหน่วยงาน (2) ด้านกระบวนการให้บริการ (3) ด้านบุคลิกภาพของ
เจา้หนา้ท่ี (4) ดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก และ(5) ดา้นผลจากการรับบริการ 

3.1 จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดย
จ าแนกตามเพศของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 88 คน รองลงมา
เพศชาย จ านวน 62 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน มีความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทั้ง 5 ดา้น ท่ีระดบันัยส าคญั
มากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

3.2 จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดย
จ าแนกตามสัญชาติของผูใ้ช้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สัญชาติเมียนมา จ านวน 59 คน 
รองลงมาสัญชาติกัมพูชา จ านวน 49 คน และสัญชาติลาว จ านวน 42 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน มีความ 
พึงพอใจของผูใ้ช้บริการทั้ง 5 ด้าน ท่ีระดบันัยส าคญัมากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

3.3 จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ โดย
จ าแนกตามระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา จ านวน  
52 คน รองลงมาระดบัประถมศึกษา จ านวน 51 คน และระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 47 คน รวมทั้งส้ิน 
150 คน มีความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้ง 5 ดา้น ท่ีระดบันยัส าคญัมากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 มีความพึง
พอใจต่อการใชบ้ริการท่ีไม่แตกต่างกนั 

3.4 จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ โดย
จ าแนกตามรายได้ของผูใ้ช้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 
จ านวน 97 คน รองลงมามีรายได ้15,001 – 20,000 บาท จ านวน 26 คน มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท 
จ านวน 25 คน และมีรายไดต้ั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน มีความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการทั้ง 5 ดา้น ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 
ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของแรงงานต่างดา้ว ดงัน้ี 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ของจ านวนแรงงานต่างด้าวทั้ งหมด 150 คน แรงงาน 

ต่างดา้วท่ีไดแ้สดงความคิดเห็น จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 และแรงงานต่างดา้วท่ีไม่ไดแ้สดง
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ความคิดเห็น จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33 พบว่าแรงงานต่างดา้วท่ีได้ยื่นจดทะเบียนแรงงาน 
ต่างดา้ว ตอ้งการให้มีการเปิดศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติฯ เพิ่มอีกหลายๆแห่ง เน่ืองจากศูนยบ์ริการฯไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ สถานท่ีนั้นๆ มีพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริการ และการรับบตัรคิวใช้ระยะ
เวลานานในแต่ละวนั ขั้นตอนการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน พบวา่การให้บริการในแต่ละจุด
บริการมีการให้บริการท่ีดีอยู่แล้ว แต่ต้องการให้มีการลดขั้นตอนการให้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าท่ี 
ผูป้ฏิบติัมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และการสร้างความร่วมมือของรัฐบาลไทยและประเทศ 
คู่ภาคี (MOU) ทั้ง 3 สัญชาติ ในการตรวจสัญชาติ พบว่าแรงงานต่างดา้วตอ้งการให้มีการร่วมมือของ
รัฐบาลไทยต่อแรงงานต่างดา้วทั้ง 3 สัญชาติ คือ ไทย – กมัพชูา ไทย – ลาว และไทย – เมียนมา อยา่งเต็ม
รูปแบบในการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ  

 1.2.2 เจา้หนา้ท่ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

จ านวน 40 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 
อาย ุ31 - 40 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 อาย ุ41 - 50 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และอาย ุ 
51 ปีข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสแลว้ จ านวน 22 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 55.00 สถานภาพโสด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 และหย่าร้าง จ  านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา
ปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกจา้งชัว่คราว จ านวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมาเป็นขา้ราชการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และเป็นพนกังาน
ราชการ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน จ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาต าแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ช านาญการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และเจา้พนกังานธุรการช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 3 – 5 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  
และมีประสบการณ์ท างานนอ้ยกว่า 2 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 
12,001 – 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมามีรายไดน้้อยกว่า 12,000 บาท 
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีรายไดต้ั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50  



99 
 

 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน ณ ศูนยบ์ริการ
การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว 
และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมจากการรับบริการ
ดงักล่าวอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (   = 3.70) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1 ดา้นการบริหารจดัการและการจดัสรรงบประมาณ ในการเปิดศูนยบ์ริการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมัพูชา ลาว และ 
เมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
(   = 3.72) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2.2 ดา้นการให้บริการ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจ
มาก (   = 3.77) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

2.3 ในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก พบว่าเกณฑ์การประเมินโดย
รวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (  = 3.59) และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนัมาก 

 3. ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการจดัสรรของหน่วยงาน (2) ดา้นการให้บริการ และ(3) ด้านการติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานภายนอก ดงัน้ี 

3.1 จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจ าแนกตามเพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 23 
คน และรองลงมาเพศชาย จ านวน 17 คน รวมทั้ งส้ิน 40 คน มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน ท่ีระดบันัยส าคญัมากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานท่ี 
ไม่แตกต่างกนั 

3.2 จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 38 คน และรองลงมาปริญญาโท จ านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน มีความพึงพอใจ 
ต่อหน่วยงานและระบบงาน ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
และระบบงานท่ีไม่แตกต่างกนั 
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3.3 จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจ าแนกตามสถานะ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะลูกจา้ง
ชัว่คราว จ านวน 27 คน และรองลงมามีสถานะขา้ราชการ จ านวน 7 คน และสถานะพนกังานราชการ 
จ านวน 6 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่
หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานท่ีไม่แตกต่างกนั 

3.4 จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลระหวา่งความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานระหวา่ง 3 – 5 ปี จ  านวน 25 คน รองลงมามีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 6 – 10 ปี 
จ  านวน 7 คน มีประสบการณ์ท างาน 16 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน มีประสบการณ์ท างานระหว่าง 11 – 15  ปี 
จ  านวน 2 คน และมีประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 2 ปี จ  านวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 40 คน มีความพึงพอใจ
ต่อหน่วยงานและระบบงาน ท่ีระดบันยัส าคญัมากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
และระบบงานท่ีไม่แตกต่างกนั 

 4. ผลการศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ของจ านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 40 คน เจา้หนา้ท่ีไดแ้สดงความ

คิดเห็น จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 และเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้แสดงความคิดเห็น จ านวน 18 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45 พบวา่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ณ ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) เจา้หนา้ท่ีเห็นดว้ยกบัการท่ีกรมการจดัหางานไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการตรวจสัญชาติ การ
ตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และเมียนมา ซ่ึงได้
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจดัระบบแรงงานต่างดา้ว ทั้ง 3 สัญชาติ เพื่อเป็นการเอ้ืออ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูม้าติดต่อใชบ้ริการ ในการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการ
ท างานของคนต่างดา้ว ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีการด าเนินงานในการให้บริการให้แลว้ เสร็จทุก
ขั้นตอนภายในหน่ึงวนั และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ และเช่ือถือในการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั
ในการให้บริการในแต่ละคร้ัง และเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวกในเร่ืองของเวลา และลดค่าใช้จ่าย 
ให้กบัผูรั้บบริการ ทั้งน้ีควรมีการเปิดศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ีมีจ  านวนแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งมีการก าหนด
ระยะเวลาส้ินสุดโครงการใหเ้หมาะสมตามจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีท าการจดทะเบียนฯ  
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2. ข้อเสนอแนะ 
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลในการจดัระบบแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างดา้วสัญชาติกมัพูชา ลาว และ
เมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ พบว่า การให้บริการเป็นปัจจยัหลกั และส าคญัอย่างยิ่งต่อ
หน่วยงานภาครัฐ และผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ และด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองได ้

 1. ในการจดัระบบบริหารแรงงานต่างดา้ว กระทรวงแรงงาน ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนและ
เร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบาย 11 ดา้น ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จนัทร์
โอชา โดยด าเนินการตามนโยบาย ดงัน้ี (กระทรวงแรงงาน , 2560) 

 1.1 นโยบายการรักษาความมัน่คงของรัฐและการต่างประเทศ  
ประเด็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีกบันานาประเทศ เร่ือง การจดัระเบียบแรงงานต่างดา้ว  

 1.2 นโยบายการลดความเหล่ือมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการของรัฐ  
ประเด็นท่ี 1 ป้องกนัและแกไ้ขการคา้มนุษย ์เร่ือง มาตรการป้องปรามเพื่อลดความ

เส่ียงการคา้มนุษย ์
ประเด็นท่ี 2 พฒันาระบบการคุม้ครองทางสังคม 

 1.3 นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 
ประเด็นท่ี 1 พฒันาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน ทั้งแรงงานวชิาชีพ แรงงานมีทกัษะ และไม่มีทกัษะ 
 2. กรมการจดัหางาน ไดด้ าเนินการจดัระบบบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว ตามแผนยุทธศาสตร์

การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2560 – 2565 (กรมการจดัหางาน,  2559) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหาร
จดัการแรงงานต่างดา้วท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ไดด้ าเนินการ
สอดคล้องกบันโยบายของภาครัฐ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัระบบแรงงานต่างด้าวตามภารกิจของ
กรมการจดัหางาน ในการพฒันาระบบการควบคุม ก ากบั ดูแลการท างานของคนต่างดา้วใหมี้ประสิทธิภาพ ควร
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการบรรลุวิสัยทศัน์ และภารกิจ
ของกรมการจดัหางาน ในการพฒันาตามกรอบระยะยาว ต่อเน่ืองและย ัง่ยืน เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผล
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สัมฤทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรม และพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี ดงัน้ี (คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  2559) 

1. ยทุธศาสตร์ชาติท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม โดยการ
เพิ่มโอกาสเขา้ถึงบริการท่ีมีคุณภาพ การกระจายการใหบ้ริการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติ การพฒันาประเทศสู่ความ
มัน่คงและย ัง่ยนื เพื่อรักษาความมัน่คงภายใน เสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนัประเทศ การส่งเสริมความ
ร่วมมือกบัต่างประเทศ การบริหารจดัการความมัน่คงเพื่อพฒันา การรักษาความมัน่คงและผลประโยชน์
ของชาติ 

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และหลกัธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน กระบวนการงบประมาณ เพิ่ม
ประสิทธิภาพยกระดบัการให้บริการและการบริหารจดัการ ป้องกนัปราบปรามการทุจริต และปฏิรูป
กฎหมาย 

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม เพื่อพฒันา
ทางดา้นเทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 

2.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  
 การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วในการปฏิบติังานของกรมการจดัหางาน ตามแผนปฏิบติัราชการ 

4 ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ดงัน้ี (กรมการจดัหางาน,  2559:  10 - 13) 
 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจดัระบบการท างานของแรงงานต่างด้าว วตัถุประสงค์

เพื่อใหแ้รงงานต่างดา้วไดรั้บการจดัระเบียบอยา่งเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
 2. ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ วตัถุประสงค์

เพื่อกรมการจดัหางานมีระบบบริหารจดัการท่ีทนัสมยั โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
 กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ไดมี้การปรับปรุงกฎหมายว่าดว้ยการท างานของคน

ต่างดา้วและกฎหมายวา่ดว้ยการน าคนต่างดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ เพื่อให้การบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ได้มีการประกาศใช้พระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 นั้ น มีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 23 
มิถุนายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา,  2560) 

 จากการประกาศใชพ้ระราชก าหนดดงักล่าว ไดมี้การพิจารณาการแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใช้พระ
ราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.  2560 โดยไดมี้การชะลอการลงโทษตามพระราช
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ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คสช. ได้มีการประกาศใช้ มาตรา 44 แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราวปี 57 ใหมี้การผอ่นปรนการใช ้4 มาตรา คือมาตรา 101, 102, 119 และมาตรา 122 โดยการ
ขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือน หรือประมาณ 180 วนั ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ไทยรัฐ,  2560;  ข่าวสด, 2560) 
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ไดอ้อกมาตรการอ านวยความสะดวกในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วให้
ถูกกฎหมาย และประสานความร่วมมือกบัประเทศตน้ทางทั้ง 3 สัญชาติ (กมัพูชา ลาว และเมียนมา) ในการตรวจ
สัญชาติ 

 การบริหารจดัการดงักล่าว เป็นการบริหารจดัการเฉพาะกิจในการพิสูจน์ความเป็นตวัตน
ของแรงงานต่างดา้ว ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ดงัน้ี 

1. ควรจดัตั้งศูนยก์ารใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service) แบบถาวรในแต่ละจงัหวดั 
เพื่อครอบคลุมการใหบ้ริการ  

2.ควรประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานร่วมกนั  
3. ควรมีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวสิัยทศัน์  
4. ควรมีการสนบัสนุนทางงบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอ  
5. ควรปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลแรงงานต่างดา้วท่ีดี รวดเร็ว ทนัสมยั ครบถว้น  
6. ควรมีกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน  
7. ควรสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐและประชาชน เนน้หลกัธรรมภิบาล (Good Governance) 

ใหม้ากข้ึน เพื่อส่งผลต่อทิศทางในการบริหารจดัการยคุใหม่ท่ีดี และมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื ต่อไป 
ในการพฒันาเพื่อต่อยอดระบบการท างานของหน่วยงานราชการภาครัฐ มีความจ าเป็นตอ้ง

พฒันาตามแผนพฒันารัฐบาลดิจิทลั เพื่อให้มีความชดัเจนในทิศทางการพฒันาประเทศท่ีสอดคลอ้งของ
ทุกหน่วยงาน โดยอาศยัการขบัเคล่ือนดว้ยองคค์วามรู้ วิทยาการ เทคโนโลยี และนวตักรรม เพื่อพฒันา
ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซ่ึงเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่  
“Value – Based Economy” หรือ เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (วิทย ์เมษินทรีย,์ ม.ป.ป.) และ
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ การคา้ การบริการ
การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผน่ดินทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ท่ีส่งผล
ต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ การพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคมและการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน 

 พร้อมทั้งอาศยัฐานการพฒันาดา้น Digital Government ในการออกแบบและปรับเปล่ียน
รูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศยัขอ้มูลดิจิทลัเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลย ี
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Mobile Social Cloud Technology ในยคุอินเทอร์เน็ต โดยมีลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ (ส านกังานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) 

 1. Reintegration : การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อให้
เกิดการก ากบัควบคุมการบริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. Needs - based holism : การปรับปรุงองคก์รภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะท่ี
ใหค้วามส าคญัต่อการน าความตอ้งการของพลเมืองมาเป็นศูนยก์ลาง 

 3. Digitalization : การใช้ศกัยภาพอย่างเต็มท่ีในการน าระบบบริหารสารสนเทศ มาใช้
รวมถึงการใหค้วามส าคญัต่อการส่ือสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงจะเขา้มาแทนท่ีวธีิการท างานแบบเดิม 

ภาพที่ 9 : ตวัอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศและแหล่งจดัเก็บ ศูนยบ์ริการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติกมัพูชา ลาว และ 
เมียนมา ในลกัษณะบริการแบบเบด็เสร็จ 
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ดงันั้นหน่วยงานของภาครัฐตอ้งมีกลไกในการขบัเคล่ือนองคก์รให้กา้วหนา้ พร้อมรับมือกบั
ปัญหา และสามารถท างานไดห้ลายหนา้ท่ี มีการสร้างองคก์รท่ีเป็นระบบมากข้ึน มีทีมงาน การแบ่งงาน และมี
ขอบเขตการท างานท่ีกวา้งข้ึน และควรพฒันาบุคลากรให้เพียงพอในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่อเขา้สู่
ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐตอ้งมีการ
ด าเนินงานเพื่อเช่ือมโยงและเช่ือมต่อระบบงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทุกองคก์รให้ไดท้ั้งระบบ เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่และสร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชนในการใชบ้ริการต่อหน่วยงานภาครัฐ 
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