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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.
(3)

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.

(4)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุ ณาอย่างสู งของท่าน อาจารย์ ผศ.ดร.
ไชยนันท์ ปั ญ ญาศิ ริ ที่ เ ป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ที่ ไ ด้ก รุ ณาชี้ แนะแนวทางและข้อ คิ ดเห็ น รวมถึ ง
การแก้ไขปรับปรุ งให้งานวิจยั ฉบับนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ
อย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณบิดา คุณมารดา บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่คอยดูแลด้วยความรักเสมอมารวมทั้ง
คาสั่งสอนที่ทาให้ตระหนักในคุณค่าของการศึกษา ความมานะบากบัน่ จนทาให้มีวนั นี้
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล และท่านอาจารย์ ดร.สุ เมธ แสงนิ่ มนวล
ตลอดจนท่านอาจารย์ประจาคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ตทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาท
ความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั ตลอดระยะเวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งสามารถนาความรู ้ที่ได้มาประยุกต์
และเป็ นพื้นฐานในการทาวิจยั ฉบับนี้ได้เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หอสมุดมหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่
สละเวลาในการให้ขอ้ มูล ซึ่ งทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ผลการศึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาวิจยั ฉบับนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์ และเจ้าของผลงานวิชาการต่างๆ ตามรายละเอียดในบรรณานุกรม
สุ ดท้ายนี้ หากงานวิจยั ฉบับนี้ ไ ด้ก่อเกิ ดประโยชน์ ให้กบั ผูท้ ี่ สนใจศึ กษาการจัดการระบบ
แรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของ
คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการศึกษาวิจยั แผนงาน/โครงการ และการปฏิบตั ิงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นับเป็ นความยินดี
อย่างยิง่ ที่ได้ทางานวิจยั ฉบับนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ขอกราบอภัยมา ณ ที่น้ ี

นายภูวกร โตสิ งห์ขร
มีนาคม 2561

(5)

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................... (1)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................... (3)
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................ (5)
สารบัญ ................................................................................................................................. (6)
สารบัญตาราง ....................................................................................................................... (9)
สารบัญภาพ .......................................................................................................................... (10)
บทที่
1 บทนา ........................................................................................................................ 1
1. ความเป็ นมาของปัญหา ..................................................................................... 1
2 ความสาคัญของปั ญหา ...................................................................................... 5
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ............................................................................... 9
4. ขอบเขตของการศึกษา ...................................................................................... 9
5. นิยามศัพท์เฉพาะ .............................................................................................. 10
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .............................................................................. 12
2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง .................................................................... 13
1. โครงสร้างการบริ หารจัดการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .................... 13
2. หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานภาครัฐ .................................................................. 17
3. แนวคิดและทฤษฎีการย้ายถิ่นฐาน และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
............................................................................................................................. 24
3.1 แนวคิดการย้ายถิ่นฐาน .............................................................................................. 24
3.2 ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานของ Everette S. Lee .............................................................. 30
3.3 ทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและผลักดันการย้ายถิ่น .............................................................. 31
3.4 ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานของ E.G. Ravenstein ............................................................ 33
3.5 ทฤษฎีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ .................................................................... 33
3.6 รู ปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ .................................................................. 35
3.7 ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลกั ษณ์ ................................................................................. 39

( 6)

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่

หน้ า
3.8 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจในระดับครัวเรื อน ..................................................... 40
4. กรอบแนวคิด ................................................................................................................... 42
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................... 43
3 วิธีดาเนินการวิจยั ...................................................................................................... 46
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ............................................................................... 46
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ................................................................................... 46
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ...................................................................................... 49
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ............................................................................................ 49
4 ผลการวิจยั ................................................................................................................. 50
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ...................................................................... 61
1.1 แรงงานต่างด้าว ....................................................................................... 52
1.2 เจ้าหน้าที่ ................................................................................................. 54
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ...................................................................... 56
2.1 แรงงานต่างด้าว ....................................................................................... 56
2.2 เจ้าหน้าที่ .................................................................................................. 76
5 สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ............................................................................ 93
1. สรุ ปผลการวิจยั ................................................................................................. 93
1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ............................................................... 93
1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ............................................................... 95
2. ข้อเสนอแนะ ..................................................................................................... 101
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ....................................................................... 101
2.2 ข้อเสนอแนะเชิงการบริ หารจัดการ ........................................................ 102
บรรณานุกรม .................................................................................................................... 106
ภาคผนวก ......................................................................................................................... 112
ประเด็นสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ...................................................................................... 113
ประเด็นสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว ............................................................................ 116
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั สาหรับเจ้าหน้าที่ .............................................................. 118
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั สาหรับแรงงานต่างด้าว .................................................... 122

( 7)

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
หน้ า
ประวัติผวู้ ิจยั ..................................................................................................................... 126

( 8)

สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้ า
1 สรุ ปผลการดาเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตทางานชัว่ คราว จากศูนย์บริ การจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service : OSS) ทัว่ ราชอาณาจักร ............. 8
2 จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตทางานในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 – มกราคม 2561
จาแนกตามประเภทคนเข้าเมือง ................................................................................. 25
3 จานวนคนต่างด้าวที่ยนื่ คาขอและได้รับอนุญาตให้ทางาน ปี 2554 – 2560 ................ 26
บทที่ 4 ผลการวิจยั
2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (แรงงานต่างด้าว) ............................................... 57
2.1.2 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ .......................................................................... 64
2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ............... 70
2.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (เจ้าหน้าที่) ......................................................... 76
2.2.2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและระบบงาน ............................ 81
2.2.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน .................................................................................. 87

( 9)

สารบัญภาพ
ภาพที่
หน้ า
1 โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ............................................................... 4
2 ผลการดาเนินการ ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ทัว่ ราชอาณาจักร ................................................ 6
3 ผลการดาเนิ นการ ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ทัว่ ราชอาณาจักร ปี 2559 .................................... 7
4 โครงสร้างกรมการจัดหางาน (ปัจจุบนั ) ตามกฎกระทรวงแรงงาน
แบ่งส่ วนราชการกรมการจัดหางาน .......................................................................... 16
5 หลักธรรมาภิบาลสากล ............................................................................................. 19
6 การย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย ........................................................................ 24
7 จุดเริ่ มต้นและจุดปลายทาง ปั จจัยและอุปสรรคของการย้ายถิ่นฐาน .............................. 30
8 การเสี ยเงินให้นายหน้าในการนาทาง ............................................................................. 38
9 ตัวอย่าง การออกแบบระบบฐานข้อมูลและแหล่งจัดเก็บ ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ
การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว
และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ......................................................... 104

(10)

1

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็ นมำของปัญหำ
แรงงานเป็ นปั จจัยการผลิตที่สาคัญของปั จจัยการผลิ ตทั้ง 4 ประเภทในทางเศรษฐกิจ ได้แก่
ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูป้ ระกอบการ ทั้งนี้ ในยุคโลกาภิวตั น์ได้มีการเปิ ดเสรี ทางการค้า และการ
ลงทุนมากขึ้น รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจาก
ประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ ประเทศกาลังพัฒนา และในกรณี ที่ประเทศหนึ่งๆ เป็ นทั้งประเทศ “ผูส้ ่ ง”
และ”ผูร้ ับ” แรงงานไปพร้ อมๆกัน เช่ น ประเทศไทยมีแรงงานส่ วนหนึ่ งไปทางานในต่างประเทศ
แต่ ใ นขณะเดี ย วกันมี แรงงานไร้ ฝีมื อจากประเทศกัม พูชา ลาว เมีย นมา และเอเชี ย ใต้ เข้ามาปิ ด
ช่องว่างการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในไทย (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2553)
อย่างไรก็ดี การก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ท าให้ ป ระเทศไทยได้ เ ข้า ร่ ว มประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น นับ เป็ นประชาคมที่ ส าคัญ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลัก คือ การนาอาเซี ยนไปสู่ การเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่ วมกัน ทาให้อาเซี ยนมีการ
เคลื่ อนย้ายอย่างเสรี ใน 5 สาขา ประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือ และเงิ นทุน
ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซี ยนในปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานไร้ฝีมือในภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้โดยเฉพาะไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นการ
เคลื่ อนย้ายผ่านชายแดน โดยมี ไทยเป็ นประเทศผูร้ ั บแรงงานต่างชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และ
ค่าจ้างแรงงานในไทยยังสู งกว่าในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ความต้องการจ้างงานในไทยก็เพิ่ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของประเทศ ซึ่ งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิ จ
ของกัมพูชา ลาว และเมียนมา ส่ วนใหญ่เข้ามาทางานในภาคการผลิต การเกษตร ประมง ก่อสร้าง
และคนรับใช้ในบ้าน (มหานครอาเซียน, 2556)
จากการศึ ก ษาของสถาบันให้ ค าปรึ กษาแห่ งมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ (2558, น. 6-7) ได้
ทาการศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าประเทศไทยได้เข้าร่ วมประชาคมอาเซี ยน ส่ งผลให้เกิด
การขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก โดยเกิ ดจากการเคลื่ อนย้ายแรงงานฝี มื อ
การเคลื่ อ นย้า ยบุ ค คลธรรมดาของอาเซี ย น : ASEAN Agreement on the Movement of Natural
Persons (MNP) คือ การส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เป็ นบุคคล
ธรรมดาสัญชาติอาเซี ยน (National) เข้ามาทางานชัว่ คราวเกี่ ยวกับการค้าสิ นค้า การค้าบริ การ และ
การลงทุ น โดยปฏิ บ ัติ ต ามขั้น ตอนการขออนุ ญ าตที่ ก าหนดไว้ภ ายใต้ก ารตรวจคนเข้า เมื อ ง
ครอบคลุมตั้งแต่ การตรวจลงตรา (Visa) การขอใบอนุญาตทางาน (Work permit) หรื อเอกสารอื่นๆ
ที่ เป็ นการให้สิท ธิ ใ นการเข้า พ านัก ท างาน หรื อจัดตั้ง หน่ วยธุ รกิ จในประเทศนั้นๆ ซึ่ ง ประเภท
การเคลื่อนย้ายบุคลากรของไทยมี 2 ประเภท คือ

2

1. ผูเ้ ยี่ยมเยือนทางธุ รกิจ (Business Visitor) บุคคลธรรมดาที่พานักในไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
ติดต่อทางธุ รกิจ หรื อประชุ ม เข้าร่ วมสัญญาซื้ อหรื อขายบริ การ เยี่ยมเยือนธุ รกิจที่จดั ตั้ง และจัดตั้งธุ รกิจ
ในไทย หรื อกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ คล้ายคลึ ง โดยจะอนุ ญาตให้พานักเป็ นการชั่วคราวในครั้ งแรกไม่ เกิ น
90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 1 ปี
2. ผูโ้ อนย้ายภายในบริ ษทั (Intra – Corporate Transferee) ผูโ้ อนย้ายระหว่างบริ ษทั ในเครื อใน
ระดับผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดยบริ ษทั ดังกล่าวมาเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่ อนดาเนิ นการเข้ามาในไทย โดยปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนการขออนุ ญาตที่ กาหนดของ
กรมการจัดหางาน โดยจะอนุ ญาตให้พ านักเป็ นการชั่วคราวได้ไม่ เกิ น 1 ปี และอาจขยายระยะเวลา
ได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
สาหรั บสาขาบริ การ ได้แก่ 1) บริ การวิศวกรรม 2)บริ การคอมพิวเตอร์ 3) บริ การด้านวิจยั และ
พัฒนา 4) บริ การให้เช่ า 5) บริ การด้านโฆษณา 6) บริ การด้านวิจยั ตลาดและสารวจความเห็น 7) บริ การ
ด้านบริ หารจัดการ 8) บริ การที่เกี่ยวเนื่ องกับการเกษตร ประมง ป่ าไม้ และเหมืองแร่ 9) บริ การที่ปรึ กษา
10) บริ การซ่ อมอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ 11) บริ การด้านการแปล 12) บริ การด้านการจัดประชุ ม 13)
บริ การด้านโทรคมนาคม 14) บริ การผลิ ตสื่ อวิทยุและโทรทัศน์ 15) บริ การก่ อสร้ าง 16) บริ การด้าน
การศึกษา 17) บริ การด้านสิ่ งแวดล้อม 18) บริ การด้านการเงิน 19) บริ การด้านสุ ขภาพ 20) บริ การด้าน
โรงแรม 21) บริ การด้านกีฬา 22) บริ การด้านการขนส่ ง (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558, น. 2)
การเคลื่ อนย้ายแรงงานวิชาชี พตามข้อตกลงยอมรั บร่ วมกันด้านคุ ณสมบัติในสาขาวิชาชี พ
หลัก (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) คือ ข้อตกลงยอมรับร่ วมในเรื่ องคุณสมบัติของ
นักวิชาชีพอาเซี ยน 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรรม พยาบาล สถาปั ตยกรรม การสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์
และนักบัญชี สามารถเคลื่ อนย้ายเข้าไปทางานในประเทศอาเซี ยนอื่ นได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทางาน เช่ น การสอบ การขึ้น
ทะเบียน การขอใบอนุ ญาตทางาน เป็ นต้น (ศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย, 2555,
บทที่ 8, น. 1-2)
ซึ่ งจากการคาดการณ์ ดงั กล่าวจะมีการค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ตอ้ งใช้แรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาทดแทนแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมที่ เพิ่มมากขึ้ น (สถาบันให้คาปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2558, น. 6)
การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวเกิดจากปั จจัยอื่นๆ ร่ วมด้วย ดังนี้ (สถาบันให้คาปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2558, น. 7)
1. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นที่บริ บท
ของความมัน่ คงของประเทศ
2. การขยายตัวของเศรษฐกิ จ โดยมี ปัจจัยสนับสนุ นจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จและ
การลงทุ น ของภาครั ฐ ที่ ข ยายตัว สู ง การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ข องรั ฐ ภายใต้
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แผนปฏิบตั ิการด้านการคมนาคมขนส่ งระยะเร่ งด่วนที่มีความพร้ อมอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ (กระทรวงแรงงาน, 2560, น. 1)
2.1 เขตเศรษฐกิ จพิเศษตามแนวชายแดน 10 พื้นที่ (จังหวัดตาก, สระแก้ว, ตราด,
มุกดาหาร, สงขลา, เชียงราย, หนองคาย, นครพนม, กาญจนบุรี, นราธิวาส)
2.2 พื้นที่ คลั สเตอร์ ที่มีศกั ยภาพในอุตสาหกรรมเป้ าหมายในกิ จการที่ ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสู งและอุตสาหกรรมอนาคตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.3 พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ (สามเหลี่ยมมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน)
2.4 พื้นที่จงั หวัดที่มีรายได้ต่อหัว
2.5 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development: EEC)
จากแผนพัฒนาดังกล่าว เป็ นปั จจัยที่ดึงดูดแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาในประเทศ ทั้งรู ปแบบที่
เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย รวมถึงค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยมีค่าจ้างที่สูงกว่า
ประเทศต้นทาง
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ภำพที่ 1 : โครงสร้างแรงงานต่างด้าวในประเทศ (กระทรวงแรงงาน, 2561, น. 1)

แรงงำนประเภทฝี มือ
165,909 คน

ชนกลุ่มน้ อย*
58,663 คน
แรงงำนต่ ำงด้ ำว
3,805,827 คน

ทัว่ ไป (มำตรำ 59)
115,789 คน
BOI (มำตรำ 62)
50,120 คน
ได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำมำทำงำน
1,563,369 คน

แรงงำนทีผ่ ่ำนกำรตรวจสัญชำติ
1,062,929 คน
(C: 95,558 L: 62,328 M: 904,943)

ขออนุญำตทำงำนตำม MOU
500,440 คน
(C: 185,596 L: 61,520 M: 253,324)

ประมง - แปรรู ปสัตว์ นำ้
ได้ รับกำรผ่อนผันให้ เข้ ำมำทำงำน
1,999,240 คน

(มติ ครม. 25 ต.ค. 2559 และ 24 ม.ค. 2560)

93,089 คน (สิ้นสุด 1 พ.ย. 60)
(C: 20,841 L: 2,032 M: 70,216)
พิสูจน์สญ
ั ชาติแล้ว 44,432 คน (C: 235 L: 94 M: 44,103)
ยังไม่พิสูจน์สญ
ั ชาติ 48,657 คน (C: 20,606 L: 1,938 M: 26,113)

แรงงำนประเภททัว่ ไป
3,581,255 คน
เข้ ำมำทำงำนในลักษณะไป-กลับ
หรือตำมฤดูกำล
18,646 คน

รับจ้ ำงกำรทำงำน (คาสัง่ คสช. 33/2560)
จับคู่ควำมสั มพันธ์ นำยจ้ ำง – ลูกจ้ ำงแล้ ว

727,473 คน (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60)
(C: 209,612 L: 87,792 M: 430,069)
พิสูจน์สญ
ั ชาติแล้ว 534,321 คน (C: 73,462 L: 87,792 M: 373,067)
ยังไม่พิสูจน์สญ
ั ชาติ 48,657 คน (C: 20,606 L: 1,938 M: 26,113)

จดทะเบียน ณ OSS
(มติ ครม. 23 ก.พ. 2559)
1,178,678 คน (สิ้นสุด 31 มี.ค. 60)
(C: 385,829 L: 69,489 M: 723,360)
พิสูจน์สญ
ั ชาติแล้ว 608,343 คน (C: 111,399 L: 20,724 M: 476,535)
ยังไม่พิสูจน์สญ
ั ชาติ 570,020 คน (C: 274,430 L: 48,765 M: 246,825)

* กระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพื่อรอพิสูจน์สถานะยืน่ ขอใบอนุญาตทางาน
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2561

5

2. ควำมสำคัญของปัญหำ
ประเทศไทยมี แ รงงานต่ า งด้า ว 3 สั ญ ชาติ คื อ สั ญ ชาติ ก ัม พู ช า ลาว และเมี ย นมา ที่ ไ ด้
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาการทางานของแรงงาน
ต่างด้าว ผูผ้ า่ นการตรวจสัญชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย จากสถานการณ์แรงงาน
ต่างด้าวในปี พ.ศ. 2559 มีแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ที่ผา่ นการตรวจสัญชาติ
และจะครบวาระการจ้างงาน 4 ปี จานวน 580,435 คน และคาดว่าจะเดินทางเข้ามาทางานใหม่ตาม
ระบบ MOU ร้ อยละ 70 หรื อประมาณ 406,304 คน ด้วยภารกิ จของกรมการจัดหางานที่ ต้อง
ดาเนิ นการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่ องนั้น โดยดาเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 3 มีนาคม 2558 มีมติเห็ นชอบการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยแรงงานกลุ่ มที่ผ่านการตรวจสัญชาติ แล้วให้ได้รับอนุ ญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรและอนุ ญาตทางานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยไปดาเนิ นการตรวจลงตราและ
ประทับ ตราอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจัก ร และขออนุ ญ าตท างาน กลุ่ มแรงงานต่ างด้าวที่ ถื อ
ใบอนุญาตทางานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service)
ที่ยงั ไม่ได้เข้ารั บการตรวจสัญชาติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้มารายงานตัวเพื่อขอรั บบัตรใหม่
ภายในวันที่ 30 มิ ถุ นายน 2558 และได้รั บอนุ ญาตท างานตั้งแต่ ว นั ที่ 1 เมษายน 2558 จนถึ งวันที่
31 มี นาคม 2559 เพื่อเข้าสู่ กระบวนการตรวจสั ญชาติ ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 มี นาคม 2559 ใน
ด้านการแก้ไ ขการขาดแคลนแรงงานประมง ให้ ด าเนิ น การกับ แรงงานประมงทะเลตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2556 ด้วยการจัดทาทะเบียน ตรวจสุ ขภาพ ประกันสุ ขภาพ และ
ขออนุ ญาตทางาน ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ ในพื้นที่จงั หวัดชายทะเล
โดยกาหนดเปิ ดศูนย์ฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้ นสุ ดการดาเนิ นการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ไม่ เกิ นวันที่ 29 มิ ถุ นายน 2558 และต้องเข้าสู่ ข้ ันตอนการตรวจสั ญชาติ ให้ แล้วเสร็ จภายในวันที่
31 มี นาคม 2559 เพื่ อปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพให้เป็ นแรงงานที่ เข้า เมื องอย่างถู ก ต้องตามกฎหมาย
(สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน, 2559, น. 1)
จากการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา ยังเกิ ดข้อขัดข้องในการดาเนิ นงาน เนื่ องจากจานวนแรงงาน
ต่างด้าวบางส่ วนไม่สามารถดาเนิ นการตรวจสัญชาติ ให้แล้วเสร็ จได้ตามระยะเวลาที่ ผ่อนผัน ซึ่ ง
ส่ งผลให้แรงงานกลุ่ มดัง กล่ า วเป็ นแรงงานที่ ทางานอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริ หารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ยังขาดความครบถ้วนเป็ นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน
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ภำพที่ 2 : ผลการดาเนินการ ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ทัว่ ราชอาณาจักร
แรงงาน 1,533,675 คน
ผูต้ ิดตาม 92,560 คน

กัมพูชำ 738,947 คน
แรงงาน 696,338 คน
ผูต้ ิดตาม 42,609 คน

ประกำศ คสช. ฉบับที่ 70/2557
(กัมพูชำ ลำว เมียนมำ)
(26 มิถุนำยน - 31 ตุลำคม 2557)
1,626,235 คน

ลำว 222,839 คน
แรงงาน 213,689 คน
ผูต้ ิดตาม 9,150 คน

มติ ครม. 3 มีนำคม 2558
(กัมพูชำ ลำว เมียนมำ)
1,103,728 คน

กิจกำรร้ ำนอำหำร 723 คน

กิจกำรงำนรับใช้ ในบ้ ำน 435 คน

กิจกำรก่อสร้ ำง 411 คน

กิจกำรประมงทะเล - คน

กัมพูชำ 455,947 คน
แรงงาน 439,087 คน
ผูต้ ิดตาม 16,860 คน

แรงงาน 1,010,391 คน
ผูต้ ิดตาม 38,935 คน

ลำว 139,111 คน
แรงงาน 135,150 คน
ผูต้ ิดตาม 3,961 คน

เมียนมำ 454,268 คน
แรงงาน 436,154 คน
ผูต้ ิดตาม 18,114 คน

ประมงทะเลจดทะเบียนใหม่
(1 เม.ย. – 29 มิ.ย. 2558)
54,402 คน
กัมพูชา 22,764 คน

ที่มา : สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง

ประมงทะเลจดทะเบียนใหม่
54,402 คน

ต่ ออำยุ
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2558)
1,049,326 คน

เมียนมำ 664,449 คน
แรงงาน 623,648 คน
ผูต้ ิดตาม 40,801 คน

มติ ครม. 10 พฤศจิกำยน 2558
เวียดนำม (1 - 30 ธันวำคม 2558)
1,569 คน

ต่ออายุ 1,049,326 คน

ลาว 1,159 คน

เมียนมา 30,479 คน
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ภำพที่ 3 : ผลการดาเนินการ ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) ทัว่ ราชอาณาจักร ปี 2559
มติครม. 23 กุมภำพันธ์ 2559
(กัมพุชำ ลำว เมียนมำ)
จำนวน 1,202,347 คน
แรงงำน จำนวน 1,178,678 คน
(กัมพูชา 385,829 คน ลาว 69,489 คน เมียนมา 723,360 คน)

ผูต้ ิดตาม จานวน 23,669 คน
(กัมพูชา 10,559 คน ลาว 1,953 คน เมียนมา 11,157 คน)

กลุ่มต่ ออำยุกลุ่มบัตรสีชมพูจำกมติครม. 3 มีนำคม 2558
จานวน 741,191 คน
(แรงงาน 718,175 คน ผูต้ ิดตาม 23,016 คน)
กัมพูชำ 358,680 คน
แรงงาน 348,284 คน
ผูต้ ิดตาม 10,396 คน

ลำว 66,352 คน
แรงงาน 64,488 คน
ผูต้ ิดตาม 1,864 คน

เมียนมำ 136,159 คน
แรงงาน 305,403 คน
ผูต้ ิดตาม 10,756 คน

หมายเหตุ: 1. ดาเนินการระหว่างเวลาวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559
2. ระยะเวลาการอนุ ญาตทางานสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ที่มา: สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง

กลุ่มทีถ่ อื เอกสาร (TP/PP/TD/CI) ทีป่ ระเทศต้ นทางออกให้
จานวน 461,156 คน
(แรงงาน 460,503 คน ผูต้ ิดตาม 653 คน)
กัมพูชำ 37,708 คน
แรงงาน 37,545 คน
ผูต้ ิดตาม 163 คน

ลำว 5,090 คน
แรงงาน 5,001 คน
ผูต้ ิดตาม 89 คน

เมียนมำ 418,358 คน
แรงงาน 417,957 คน
ผูต้ ิดตาม 401 คน
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ตำรำงที่ 1 : สรุ ปผลการดาเนิ นการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตทางานชัว่ คราว จากศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ
(One Stop Service: OSS) ทัว่ ราชอาณาจักร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

การดาเนินการ
จานวนแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริ การ OSS (วันที่ 26
มิ.ย.-31 ต.ค. 57 ตามประกาศ คสช.)
จานวนแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริ การ OSS (ต่ออายุ)
วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 58 ตามมติ ครม. 3 มี.ค. 58
จานวนแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริ การ OSS (ประมง
ทะเลจดใหม่) วันที่ 1 เม.ย.-29 มิ.ย. 58 ตามมติ ครม. 3 มี.ค. 58
รับแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้าสู่ กระบวนการรับการ
ตรวจสัญชาติ (1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 59)
แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
(1 ต.ค. 57-31 มี.ค. 59)
ผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับ P.P,C.I
(30 ต.ค. 57-31 มี.ค. 59)
แรงงานต่างด้าวที่ ได้รับการตรวจลงตรา และได้รับใบอนุ ญาต
ทางาน (1 เม.ย. 58-31 มี.ค. 59)

สัญชาติกมั พูชา (คน)
แรงงาน ผูต้ ิดตาม รวม

สัญชาติลาว (คน)
แรงงาน ผูต้ ิดตาม รวม

สัญชาติเมียนมา (คน)
แรงงาน ผูต้ ิดตาม รวม

รวมทั้งสิ้น (คน)
แรงงาน ผูต้ ิดตาม
รวม

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

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

22,764

-

22,764

1,159

-

1,159

30,479

-

30,479

54,402

-

54,402

318,157

8,390

326,547

107,566

4,427

111,993

245,802

5,635

251,437

671,525

18,452

689,977

248,044

3,714

251,758

77,427

-

77,427

278,281

7,048

285,329

603,752

10,762

614,514

36,511

-

36,511

77,427

-

77,427

27,288

-

27,288

141,226

-

141,226

10,795

-

10,795

45,127

-

45,127

18,525

-

18,525

74,447

-

74,447

หมายเหตุ : 1. ลาดับที่ 1, 2, 3 ข้อมูลจากสานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง
2. ลาดับที่ 4 ข้อมูลจากฝ่ ายสารสนเทศ
3. ลาดับที่ 5, 6, 7 ข้อมูลจากฝ่ ายจัดระบบการตรวจสัญชาติ
4. สรุ ปข้อมูล วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ที่มา : สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กลุ่มงานการจัดระบบองค์การเอกชน การเคลื่อนย้ายบุคคลตามข้อตกลงการค้าเสรี และสารสนเทศ ฝ่ ายสารสนเทศ
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จากการศึ กษาความเป็ นมาของปั ญหาและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวที่ เข้า
มาทางานและอาศัยในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคม โดยตกเป็ นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ การเกิดปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านสาธารณสุ ข และด้านอื่นๆ
เป็ นต้น ดังนั้นประเทศไทยจึ งออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรั บและใช้ในการควบคุ มแรงงานต่างด้าว
ปั จจุ บ นั ประเทศไทยได้เริ่ มผ่อนผันโดยอนุ ญาตให้มี การจ้างแรงงานข้ามชาติ ซึ่ งรั ฐบาลไทยได้ท า
ข้อตกลงร่ วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปั ญหาแรงงานข้ามชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา
ในการตรวจสัญชาติเพื่อปรับสถานะให้เป็ นแรงงานที่ถูกกฎหมาย และเป็ นแรงงานที่ได้รับรองสถานะ
จากประเทศต้นทาง สามารถทางานในประเทศไทยต่อไป ผูว้ ิจยั ได้เห็ นถึ งความสาคัญและความ
จาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจึงได้จดั ทาวิจยั เรื่ อง “การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดย
วิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ” ขึ้น และการวิจยั ครั้งนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ผวู ้ จิ ยั หน่วยงาน สังคม และผูท้ ี่สนใจศึกษาในเรื่ องดังกล่าว ทั้งในด้านวิชาการและการ
ดาเนิ นงาน ในกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณาอนุ ญาตการทางานของ
คนต่ า งด้า ว ในลัก ษณะแบบเบ็ ด เสร็ จ และเป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการปฏิ บ ัติ ง าน การตัด สิ น ใจ
การบริ การในด้านต่างๆ เพื่อจัดระเบียบ ควบคุ ม กากับ ดูแล แรงงานต่างด้าวที่ เข้ามาทางานและ
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยทั้งในรู ปแบบที่เข้าเมืองแบบถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ทาให้การทางาน
และการบริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถนามาพัฒนาองค์กรในการวางแผนการดาเนิ นงาน
และบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็ นระบบเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต ซึ่ งจะมี
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
3. วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาในเชิ งทัศนคติของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ที่มีต่อกระบวนการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าว ในลักษณะบริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ เพื่อรับทราบสภาพปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัด
2. เพื่ อ สร้ างข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดระบบแรงงานต่ างด้าวโดยวิธี การตรวจสั ญชาติ
การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
4. ขอบเขตของกำรศึกษำ
4.1 ขอบเขตของประเภทแรงงาน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้เลือกศึกษาแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริ การ ณ ศูนย์บริ การ
ตรวจลงตรา และพิ จ ารณาอนุ ญ าตการท างานแรงงานสั ญชาติ ก ั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา
กรุ งเทพมหานคร
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4.2 ขอบเขตเนื้อหา
4.2.1 ศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การแรงงานต่ า งด้า วสั ญ ชาติ ก ัม พู ช า ลาว และเมี ย นมา
ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ที่เข้ามาในประเทศไทยว่ามีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อ
นามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในการจัดตั้ง ศู นย์บ ริ ก ารการตรวจสั ญชาติ การตรวจลงตรา การพิ จ ารณา
อนุญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา กรุ งเทพมหานคร ต่อไป
4.2.2 รั บ ฟั งความคิ ดเห็ นผู ้ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อง เช่ น เจ้า หน้ า ที่ และผู ้ที่ ม าใช้ บ ริ การ ณ
ศูนย์บริ การการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา กรุ งเทพมหานคร
4.3 ขอบเขตประชากร
การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาต้องการศึกษารู ปแบบการให้บริ การแก่แรงงานต่างด้าว
ที่มาใช้บริ การ ณ ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติฯ และศึกษากลุ่มประชากรที่มาติดต่อการตรวจสัญชาติ การ
ตรวจลงตรา การพิ จารณาอนุ ญาตการท างานของคนต่ างด้าวสั ญชาติ ก ัมพูชา ลาว และ เมี ยนมา ณ
ศู นย์บริ การตรวจสั ญ ชาติ การตรวจลงตรา การพิ จ ารณาอนุ ญ าตการท างานของคนต่ า งด้า วฯ
กรุ งเทพมหานคร
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ
5.1 ตามพระราชก าหนดการบริ หารจัดการการท างานของคนต่ างด้าว พ.ศ. 2560 ได้ก าหนด
คานิยามไว้ ดังนี้ (สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2560, น. 2-3)
มาตรา 5 ในพระราชกาหนดนี้
“การนาคนต่างด้าวมาทางาน” หมายความว่า การดาเนิ นการใดๆ เพื่อนาคนต่างด้าวที่ได้
รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บนั ทึกความตกลงหรื อ
บันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กบั รัฐบาลต่างประเทศ หรื อตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย
การจ้างแรงงานมาทางานกับนายจ้างในประเทศ โดยมีค่าบริ การหรื อค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
“ท างาน” หมายความว่า การใช้กาลัง กายหรื อความรู ้ เพื่ อประกอบอาชี พ หรื อประกอบ
การงาน ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรื อประโยชน์อื่นใดหรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็ นงานที่รัฐมนตรี ประกาศ
กาหนด
“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทย
“คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) หมายความว่า แรงงานที่ เข้ามาทางานใน
ประเทศไทยในตาแหน่ ง กรรมกร หรื อคนรั บ ใช้ใ นบ้า น ตามบัน ทึ ก ความเข้า ใจว่า ด้วยการจ้า ง
แรงงานระหว่า งประเทศไทยกับประเทศกัม พูช า ลาว และเมี ยนมา เพื่ อทดแทนแรงงานไทยที่
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ขาดแคลน รวมถึงแรงงานที่ลกั ลอบเข้าเมืองได้รับการปรับสถานะเป็ นเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับ
อนุญาตทางาน (กรมการจัดหางาน, 2560, น. คนต่างด้าวในประเทศไทย)
“นายจ้า ง” หมายความว่า นายจ้า งตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการคุ ้ม ครองแรงงาน และให้
ความหมายรวมถึ งบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ประสงค์จะนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
กับตนด้วย
พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดค านิ ย ามไว้ ดัง นี้ (ส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554, น. 2)
“นายจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความ
รวมถึง
(1) ผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายให้ทางานแทนนายจ้าง
(2) ในกรณี ที่นายจ้า งเป็ นนิ ติบุคคลให้หมายความรวมถึ งผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติ
บุคคลและผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลให้ทาการแทนด้วย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง
“ใบอนุญาตทางาน” หมายความว่า ใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
“ผูร้ ับอนุญาตให้ทางาน” หมายความว่า คนต่างด้าวซึ่ งได้รับใบอนุญาตให้ทางาน
5.2 ศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service: OSS) เป็ นการบูรณาการร่ วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (กระทรวงแรงงาน, 2561, น. 5)
5.2.1 กรมการปกครอง ทาหน้าที่ในการจัดทาหรื อปรับปรุ งทะเบียนประวัติ กาหนดเลข
13 หลัก ถ่ายรู ปใบหน้า สแกนลายแนวมือ
5.2.2 กรมการจัดหางาน ทาหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตให้ทางาน
5.2.3 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ทาหน้าที่ตรวจลงตรา (Visa) ให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
5.2.4 สานักงานประกันสังคม ทาหน้าที่ข้ ึนทะเบียนผูป้ ระกันตนให้กบั แรงงานต่างด้าว
ที่ทางานในกิจการของนายจ้างที่เข้าประกันสังคม
5.2.5 กระทรวงสาธารณสุ ข ทาหน้าที่ตรวจสุ ขภาพ ประกันสุ ขภาพให้กบั แรงงานต่างด้าว
ที่ยงั ไม่ผา่ นการตรวจสัญชาติ หรื อผ่านการตรวจสัญชาติกรณี ทางานในกิจการไม่เข้าประกันสังคม
หรื อกรณี เข้าประกันสังคม ต้องซื้ อประกันคุม้ ครองก่อนเกิดสิ ทธิ ประกันสังคม
5.3 ศูนย์ปฏิบตั ิการการบริ หารจัดการเพื่อการทางานของคนต่างด้าว (ศปก.บต.) เป็ นการบูรณา
การร่ วมกันของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับ ศูนย์ OSS โดยแตกต่างกันที่การดาเนิ นงานของ
ศปก.บต. จะมี หน่ วยงานของประเทศต้นทางทั้ง 3 ประเทศ (กัม พูช า ลาว และเมี ย นมา) เข้ามา
เพิ่มเติม เพื่อเข้ามาดาเนินการตรวจสัญชาติให้กบั แรงงานต่างด้าว (กระทรวงแรงงาน, 2561, น. 5)
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5.4 การตรวจสัญชาติ หมายความว่า การได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะจากแรงงานหลบหนี
เข้าเมือง เป็ นแรงงานที่ถูกกฎหมาย โดยได้รับการตรวจสัญชาติ และได้รับเอกสารรับรองสถานะ
จากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง (กฎหมาย เกี่ ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และ
เมียนมา, 2559)
5.5 การตรวจลงตรา หมายความว่า เอกสารซึ่ งประเทศใดประเทศหนึ่ งได้ออกให้แก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็ นการแสดงว่าได้อนุ ญาตให้แรงงานต่างด้าว
นั้นสามารถเดิ น ทางเข้า ประเทศปลายทาง ภายในระยะเวลาและขอบเขตของจุ ดประสงค์ที่ ไ ด้
ก าหนดไว้ใ นการยื่ น ค าขอรั บ การตรวจลงตรา ใช้ แ สดงต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้า เมื อ งขณะ
เดินทางเข้าประเทศปลายทาง (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี , 2560)
6. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. เพิ่มพูนความรู ้แนวทางในการตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว
สัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
2. จัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ที่ ทาการศึ กษาในครั้ งนี้ มาใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุ งภารกิจ และการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
3. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา
และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จ” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ใน
ลักษณะการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทางานในประเทศไทย โดยประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างการบริ หารจัดการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
2. หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานภาครัฐ
3. แนวคิดและทฤษฎีการย้ายถิ่นฐาน และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
4. กรอบแนวคิด
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงสร้ างการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2559, น. 2) ได้กล่าวถึ งนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี
ของกรมการจัดหางานเป็ นหน่ วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงแรงงาน ปฏิ บตั ิภารกิ จหลักในการพัฒนา
และส่ งเสริ มการมี งานทาและคุ ม้ ครองคนหางาน ศึ กษา วิเคราะห์ สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้น
ตลาดแรงงาน เป็ นศูนย์กลางตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่ งเสริ มระบบบริ หารด้านการส่ งเสริ ม
การมี งานท าเพื่ อให้ ประชาชนมี งานท าที่ เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถและความถนัด ไม่ ถู ก
หลอกลวง ตลอดจนได้รับสิ ทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
กรมการจัดหางานได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมการจัดหางาน เพื่อให้
การปฏิบตั ิราชการมีระบบบริ หารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่ งใส มีธรรมาภิบาล เป็ น ที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเสริ มสร้างความมีศกั ดิ์ ศรี ของการเป็ นหน่ วยงานภาครัฐ สร้างความ
ไว้ว างใจและศรั ท ธา พร้ อ มทั้ง กรมการจัด หางานได้พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง นโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.1 ข้ อมูลองค์ การ
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรหลักที่มีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มการมี งานทา คุ ม้ ครองคนหางานและ
ให้บริ การข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทนั สมัย
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พันธกิจ
1. พัฒนาระบบ และให้บริ การจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่ งเสริ ม พัฒนา ให้บริ การแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
3. ส่ งเสริ ม กากับ ดูแล การจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน
4. พัฒนาระบบ สร้างเครื อข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5. จัดระบบการทางานของคนต่างด้าว
ค่านิยมหลักขององค์การ
มีคุณธรรม มุ่งมัน่ บริ การ ทางานเป็ นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์ (กรมการจัดหางาน, 2559, น. 2)
อานาจหน้าที่ (กรมการจัดหางาน, 2559, น. อานาจหน้าที่)
1. ดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ ม้ ครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วย
การทางานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็ นศูนย์ทะเบียน
ข้อมูลแรงงาน
3. พัฒนาระบบ รู ปแบบ มาตรการ และวิธี การด้านการจัดหางาน จัดท าและประสาน
แผนการปฏิ บตั ิ งานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานของกระทรวง
รวมทั้งกาหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
4. ให้ ค าปรึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ารแนะแนวอาชี พ ทดสอบความถนัดให้แ ก่
ประชาชน
5. ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ นอ านาจหน้ า ที่ ข องกรมหรื อตามที่
กระทรวง หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
1.2 โครงสร้ างองค์ การ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมการจัดหางาน ได้แบ่งส่ วนราชการของกรมการจัดหา
งานเป็ นราชการบริ หารส่ วนกลาง และราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ดังนี้ (ราชกิจจานุ เบกษา, 2559,
น. 9-10; กรมการจัดหางาน, 2559, น. โครงสร้างหน่วยงาน)
1.2.1 ราชการบริ หารส่ วนกลาง
1. สานักงานเลขานุการกรม
2. กองนิติการ
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4. กองพัฒนาระบบบริ การจัดหางาน
5. กองบริ หารข้อมูลตลาดแรงงาน
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6. กองส่ งเสริ มการมีงานทา
7. สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว
8. กองบริ หารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
9. กองบริ หารทรัพยากรบุคคล
10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
11. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ ครองคนหางาน
12. สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1–5
1.2.2 ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
สานักงานจัดหางานจังหวัด
นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานของกรมการจัดหางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งได้
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อร่ วมกันปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1.2.3 หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้น (กองภายใน)
1. สานักงานกองทุนเพื่อการส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
2. สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 6-10
1.2.4 หน่วยงานซึ่ งขึ้นตรงต่ออธิ บดี
1. สานักผูต้ รวจราชการกรม
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
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ภาพที่ 4 : โครงสร้างกรมการจัดหางาน (ปัจจุบนั ) ตามกฎกระทรวงแรงงานแบ่งส่ วนราชการกรมการจัดหางาน
( กรมการจัดหางาน, 2559, น. โครงสร้างหน่วยงาน)
สานักงานจัดหางานจังหวัด

กรมการจัดหางาน
ไม่สังกัดกอง
- สานักผู้ตรวจราชการกรม
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สานักงานเลขานุการกรม

กองนิติการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

กองส่งเสริมการมีงานทา

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว

กองบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน

สานักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

สานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักร
หน่วยงานตามกฎกระทรวง

หน่วยงานภายใน

สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่
6-10
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2. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ
2.1 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรื อการบริ หารจัดการที่ดี คือ ระบบโครงสร้าง กระบวน
การต่างๆ ที่ได้วางแนวปฏิ บตั ิหรื อวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคม
เพื่อให้ส่วนต่างๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขและเป็ นธรรม
เนื่องจากการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ทุกภาคส่ วนไม่วา่ จะเป็ นกลไกภาครัฐ
ภาคธุ ร กิ จ เอกชน หรื อ ภาคประชาชน ต่ า งก็ เ ป็ นองค์ก รรวมในการแสดงความคิ ด เห็ น เพราะ
ประชาชนเป็ นผูร้ ั บ ประโยชน์โดยตรง (คณะทางานส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลของ สานักเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี , ม.ป.ป.)
คณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งสหประชาชาติ ส าหรั บเอเชี ยและแปซิ ฟิ ก
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) เป็ น
หน่ วยงานระดับภูมิภาคของสานักเลขาธิ การที่ดูแลภาคพื้นเอเชี ย - แปซิ ฟิกของสหประชาชาติ ซึ่ งมี
หน้ าที่ ส่ งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและสั งคมผ่ านความร่ วมมื อและการบู รณาการทั้งระดับ
ภูมิ ภาคและอนุ ภูมิภาค (United Nations in Thailand, 2560) ให้นิย าม ธรรมาภิ บาล (Good
Governance) มีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ (คณะทางานส่ งเสริ มธรรมาภิ บาลของ สานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี , ม.ป.ป.)
(1) การมีส่วนร่ วม (Participation)
(2) นิติธรรม (Rule of Law)
(3) ความโปร่ งใส (Transparency)
(4) การตอบสนอง (Responsiveness)
(5) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
(6) ความเสมอภาค/ความเที่ ย งธรรม และไม่ ละเลยบุ คคลกลุ่ มหนึ่ งกลุ่ มใดออกไป
จากสังคม (Equity and Inclusiveness)
(7) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
(8) ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme : UNDP) เป็ นเครื อข่ายการพัฒนาทัว่ โลกของสหประชาชาติที่มีบทบาท
ส่ งเสริ มการเปลี่ยนแปลงและการเชื่ อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยความรู ้ ประสบการณ์ และทรัพยากร
เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีกว่า (United Nations in Thailand, 2560) ได้ทบทวนและให้นิยาม
ใหม่ คือเรื่ องของการใช้อานาจทางการเมือง เศรษฐกิ จ และการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดการ
กิจการของประเทศชาติบา้ นเมือง รวมทั้งยังได้กาหนดคุณลักษณะของการบริ หารกิ จการบ้านเมือง
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ที่ดี หรื อธรรมาภิบาลซึ่ ง ได้นาเรื่ องแนวคิ ดเกี่ ย วกับการพัฒนามนุ ษย์ ดัง นี้ (คณะทางานส่ งเสริ ม
ธรรมาภิบาลของ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , ม.ป.ป.)
1. การมีส่วนร่ วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์ มีเสี ยงในการตัดสิ นใจ
ทั้งทางตรง หรื อผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมที่เปิ ดกว้างนั้น
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานเสรี ภาพในการรวมกลุ่ มและการแสดงความคิ ดเห็ น รวมถึ งการมี ส่วนร่ วม
อย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์
2. นิ ติธ รรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมี ค วามเป็ นธรรม และไม่ มี
การเลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
3. ความโปร่ งใส (Transparency) อยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรี ของข้อมู ล
ข่าวสาร บุคคลที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการ และข้อมูลข่าวสารโดยตรง ทั้งนี้
การได้รั บ ข้อมู ล ข่ า วสารดัง กล่ า ว ต้อ งเพี ย งพอต่ อ การท าความเข้า ใจ และการติ ดตามประเมิ น
สถานการณ์
4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดาเนินงาน ต้องดูแลเอาใจ
ใส่ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus - Oriented) ประสานความคิดเห็ นที่ แตกต่าง และ
ผลประโยชน์ของทุกฝ่ าย เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการ
ปรับปรุ งสถานะหรื อรักษาระดับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตน
7. ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (Efficiency and Effectiveness) สถาบันและกระบวน
การต้อ งสร้ า งผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ต รงต่ อ ความต้อ งการ และขณะเดี ย วกัน ก็ ต้อ งใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด
8. ภาระรั บผิดชอบ (Accountability) ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจ ไม่ ว่าจะอยู่ในภาครั ฐ ภาค
เอกชน และองค์ก รภาคประชาสั ง คม ต้องมี ภาระรั บผิ ดชอบต่ อสาธารณชนทั่วไป และผูม้ ี ส่ วน
ได้ส่วนเสี ยในสถาบันของตน
9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผูน้ าและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมอง
ที่เปิ ดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริ หารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนาสังคมมนุ ษย์ รวมถึง
มีจิตสานึกถึงความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนา
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ภาพที่ 5 : หลักธรรมาภิบาลสากล
(คณะทางานส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , ม.ป.ป.)
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Vision)
ภาระรับผิดชอบ
(Accountability)

การมีส่วนร่ วม
(Participation)

นิติกรรม
(Rule of Law)
ความโปร่ งใส
(Transparency)

หลักธรรมาภิบาลสากล

ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
(Efficiency and Effectiveness)
ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม
(Equity)

การตอบสนอง
(Responsiveness)
การมุ่งเน้นฉันทามติ
(Consensus - Oriented)

2.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วย การสร้ างระบบบริหารกิจการบ้ านเมืองและสั งคมที่ดี
พ.ศ. 2542 มี 6 ประการ ดังนี้ (คณะทางานส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของ สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ,
ม.ป.ป.)
2.2.1 หลักนิติธรรม การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม เป็ นที่
ยอมรั บ ของสัง คม และยินยอมพร้ อมใจปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ เหล่ านี้ โดยถื อว่าเป็ น
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอาเภอใจหรื ออานาจของตัวบุคคล
2.2.2 หลักคุณธรรม การยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึด
หลักคุณธรรมในการปฏิบตั ิห น้าที่ให้เป็ นแบบอย่างแก่สังคมและส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ประชาชน
พัฒ นาตนเองไปพร้ อ มกัน เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ จริ ง ใจ ขยัน อดทน มี ร ะเบี ย บวิ นัย
ประกอบอาชีพสุ จริ ตเป็ นนิสัยประจาชาติ
2.2.3 หลัก ความโปร่ ง ใส การสร้ า งความไว้วางใจซึ่ ง กันและกันของคนในชาติ โดย
ปรั บ ปรุ ง กลไกการท างานขององค์ ก รให้ มี ค วามโปร่ ง ใส มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และ
มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
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2.2.4 หลัก ความมี ส่ ว นร่ ว ม การเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู ้ แ ละเสนอ
ความเห็นในการตัดสิ นใจปัญหาสาคัญของประเทศ เช่น การแสดงความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ
การแสดงประชามติ หรื ออื่นๆ
2.2.5 หลักความรับผิดชอบ การตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม การใส่ ใ จปั ญหาของบ้า นเมื องและกระตื อรื อร้ นในการแก้ปั ญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
2.2.6 หลักความคุม้ ค่า การบริ หารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้เป็ นประโยชน์
สู งสุ ดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุม้ ค่า สร้างสรรค์สินค้า และ
บริ การที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยงั่ ยืน
2.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก
(ปัจจุบนั เป็ นฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550)
“มาตรา 3/1 การบริ หารราชการตามพระราชบัญญัติน้ ี ตอ้ งเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าในเชิ งภารกิจแห่ งรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การลดภารกิ จและยุบเลิกหน่ วยงานที่ไม่จาเป็ น การกระจายภารกิ จ
และทรั พ ยากรให้ แ ก่ ท ้อ งถิ่ น การกระจายอ านาจตัด สิ น ใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผรู ้ ับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุ และแต่งตั้งบุ คคลเข้าดารงตาแหน่ งหรื อปฏิ บ ตั ิ
หน้าที่ตอ้ งคานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารบริ หารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึ งถึ งความรับผิดชอบของผูป้ ฏิ บตั ิงาน การมีส่วนร่ วมของประชาชน การ
เปิ ดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการปฏิ บ ัติ ร าชการและการสั่ ง การให้ ส่ ว นราชการและข้ า ราชการ
ปฏิบตั ิก็ได้”
2.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
เป็ นเพียงข้อมูลกาหนดที่แสดงถึงเป้ าหมายหลักที่ตอ้ งดาเนิ นการแต่ยงั ขาดการกาหนดวิธีการปฏิบตั ิ
ของส่ ว นราชการ และข้า ราชการที่ จ ะด าเนิ น การไปสู่ เ ป้ าหมายหลัก โดยต้อ งมี ก ารก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบตั ิราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบตั ิให้
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ชัดเจนเป็ นแนวเดี ยวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจในการเลือกปฏิ บตั ิของแต่ละส่ วนราชการ
ทั้งนี้ สามารถวัดผลการปฏิ บ ตั ิ งานได้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนได้ จึ งได้มีการตรา
พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ขึ้ นเพื่ อให้
ทุกส่ วนราชการมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารราชการเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิ ทธิ ภาพเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เกินความจาเป็ น
5. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
6. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสม่าเสมอ
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คือ
1. รั ฐสามารถก าหนดนโยบายและเป้ าหมายการดาเนิ นงานได้ชัดเจน และมี ก ลไก
ที่จะพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้นไป
2. ส่ วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบตั ิราชการที่เป็ นมาตรฐานชัดเจน
มีความโปร่ งใส สามารถวัดผลการดาเนินงานได้
3. ประชาชนได้รับ บริ ก ารที่ รวดเร็ ว สามารถตรวจสอบการด าเนิ น งานได้ และมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารส่ วนราชการ
สรุ ปเนือ้ หาของพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าว ซึ่งมีบทบัญญัติรวม 9 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี คือ การบริ หารราชการเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
สุ ดท้าย (Ultimate Goals) ดังนี้
1. เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ (และกระจายอานาจการตัดสิ นใจ)
5. การปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ของส่ ว นราชการ (รวมการกระจายภารกิ จ และ
ทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิ่น)
6. การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
(รวมถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนและการเปิ ดเผยข้อมูล)
7. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
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หมวด 2 การบริ หารราชการเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สุขของประชาชน คือ การปฏิบตั ิ
ราชการที่มีเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดความผาสุ ก และความเป็ นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ และ
ปลอดภัย ของสั ง คมส่ ว นรวม โดยประชาชนเป็ นศู น ย์ก ลางในการได้รั บ บริ ก ารจากรั ฐ ดัง นี้
(คณะทางานส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของ สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , ม.ป.ป.)
1. การก าหนดภารกิ จของรั ฐและส่ วนราชการต้องเป็ นไปเพื่อเป้ าหมาย
ดังกล่าวข้างต้น และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
2. การปฏิ บ ัติ ภารกิ จของส่ วนราชการต้อง มี ค วามซื่ อสั ตย์สุ จริ ต สามารถ
ตรวจสอบได้
3. รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นจากประชาชน และชี้ แจงให้ ป ระชาชนได้รับ รู ้ และ
มีส่วนร่ วมมากขึ้น
4. ข้าราชการต้องรับฟั งความคิดเห็ นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม
และประชาชนผูร้ ับบริ การ เพื่อปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิให้ดีข้ ึน
5. กรณี พบปั ญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขโดยเร็ ว
หมวด 3 การบริ หารราชการเพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐ คือ การบริ หาร
งานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results) โดยมีตวั ชี้ วดั (Indicators) ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งจะสามารถสะท้อน
ผลงานให้มีความสอดคล้องในทิศทางเดี ยวกับภารกิ จ และวัตถุ ประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งผลลัพธ์
ที่ เกิ ดขึ้ นมี ความคุ ม้ ค่า กับ ทรั พยากรที่ ใ ช้ไ ปอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารราชการเพื่อให้เกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ โดยให้ ส่ ว นราชการก าหนดแผนการท างานที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะชี้ วัด ผลลัพ ธ์
ของงานได้ ดังนี้
1. การปฏิบตั ิของส่ วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจที่กระทา
ได้อย่างชัดเจน
2. การบริ หารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาส่ วนราชการให้เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
4. ความตกลงในการปฏิ บ ัติ ง าน โดยก าหนดให้ ท าความตกลงในการ
ปฏิบตั ิงาน (Performance Agreement) ระหว่างผูก้ าหนดนโยบายกับผูร้ ับผิดชอบในการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ
5. การกาหนดแผนบริ หารราชการ ให้ดาเนิ นการจัดทาแผนบริ หารราชการ
แผ่นดิน แผนนิติบญั ญัติ แผนปฏิบตั ิราชการที่แปลงจากแผนบริ หารราชการแผ่นดิน โดยจัดทาเป็ น
2 ระยะ คื อ แผนปฏิ บตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี และความต่อเนื่ องใน
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การปฏิ บตั ิราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่ วนราชการมีหน้าที่สรุ ปผลและ
ให้ขอ้ มูลต่อนายกรัฐมนตรี คนใหม่
หมวด 4 การบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุ ม้ ค่าในเชิ งภารกิ จ
ภาครัฐ โดยกาหนดวิธีการทางานของส่ วนราชการต้องปฏิ บตั ิตามหลักความโปร่ งใส หลักความ
คุม้ ค่า หลักความรับผิดชอบ
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ
2. การจัดตั้งศูนย์บริ การร่ วม
หมวด 6 การปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการ
1. การทบทวนภารกิจ
2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1. การกาหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
2. การจัดระบบสารสนเทศ
3. การรับฟังข้อร้องเรี ยน
4. การเปิ ดเผยข้อมูล
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
1. การประเมินผลโดยผูป้ ระเมิ นอิสระเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ของภารกิ จ ความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และความคุม้ ค่าในภารกิจ
2. การประเมินผลประสิ ทธิภาพในการบังคับบัญชา
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
4. หากผลการประเมิ นของส่ วนราชการดี ใ ห้ มี ก ารจัดสรรเงิ นเป็ นรางวัล
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
หมวด 9 บทเบ็ ดเตล็ ดเป็ นเรื่ องทั่วไป เช่ น ให้ อ านาจ ก.พ.ร. โดยความเห็ นชอบของ
คณะรัฐมนตรี อาจกาหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบตั ินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ได้
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา
3/1 วรรคแรก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และระเบี ย บส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยการสร้ า งระบบบริ หารกิ จการบ้า นเมื องและสั ง คมที่ ดี
พ.ศ. 2542 ได้วางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีเป้ าหมายการ
ดาเนิ นงานอย่างชัดเจนและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลขึ้ น พร้ อมทั้งการทางานอย่างโปร่ งใส
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ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารส่ วนราชการ และประชาชนได้รั บ
ประโยชน์สู ง สุ ด รวมทั้ง บุ ค ลากรภาครั ฐทุ ก คน ทุ ก ตาแหน่ ง ต้องช่ วยกันและเป็ นกลไกส าคัญ
ในการขับ เคลื่ อนระบบธรรมาภิ บาลสามารถท างานร่ วมกับ ประชาชนและภาคธุ ร กิ จเอกชนได้
ซึ่ งทุ กส่ วนราชการสามารถพัฒนางานให้มีธรรมาภิ บาล เพื่อให้งานเกิ ดผลสาเร็ จมากขึ้ น ดังนั้น
ถ้าบุคลากรภาครัฐร่ วมมือกันพัฒนาระบบราชการให้ดีข้ ึน เร็ วขึ้น และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นให้เกิด
ธรรมาภิ บาล เช่ น การปรั บบทบาทภารกิ จ พัฒนาการให้ บริ การประชาชน การยกระดับขี ดความ
สามารถและมาตรฐานการท างาน พร้ อมกับเปิ ดระบบราชการเข้าสู่ กระบวนการประชาธิ ปไตย
ให้ ป ระชาชนและองค์ ก รเอกชนได้ มี ส่ ว นร่ วม ระบบราชการก็ จ ะสามารถตอบสนองระบบ
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3. แนวคิดและทฤษฎีการย้ายถิ่นฐาน และทฤษฎีอนื่ ๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับแรงงานต่ างด้ าว
3.1 แนวคิดการย้ายถิ่นฐาน
องค์ก ารระหว่า งประเทศเพื่ อการโยกย้า ยถิ่ นฐาน (International Organization for
Migration : IOM) ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 เป็ นองค์กรนาระหว่างรัฐบาลในการย้ายถิ่นฐาน และทางาน
อย่างใกล้ชิดกับภาครัฐระหว่างรัฐ และองค์การพัฒนาเอกชน (United Nations in Thailand, 2560;
วิกิพีเดียสารานุ กรมเสรี , 2558) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) มีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 166 ประเทศ ซึ่ งมีประเทศไทยรวมอยูด่ ว้ ย และผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลกระแสการย้าย
ถิ่นฐานของผูย้ า้ ยถิ่นฐานเข้ามาอาศัยและทางานในประเทศไทยนั้น มีจานวนทั้งสิ้ น 3,913,258 คน
โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่ มประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูช า จานวน
805,272 คน ประเทศลาว จ านวน 969,267 คน และประเทศเมี ย นมา จ านวน 1,978,348 คน
(International Organization for Migration, 2015)
ภาพที่ 6 : การย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย
(International Organization for Migration, 2015)
ประเทศเมียนมา
จานวน 1,978,348 คน

ประเทศกัมพูชา
จานวน 805,272 คน

ประเทศลาว
จานวน 969,267 คน

25

จากข้อมูลเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรไทยทั้งหมด 65,729,098 คน (ราชกิจจานุ เบกษา,
2559) และเปรี ยบเที ย บจ านวนผู ้โ ยกย้า ยถิ่ น ฐานทั้ง หมดที่ เ ข้ า มาในประเทศไทยคิ ด เป็ น
ร้อยละ 5.95 ของประชากรทั้งหมด
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ ท าการรวบรวมข้อ มู ล สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ แรงงาน
ต่างด้าว ดังนี้
ตารางที่ 2 : จานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 – มกราคม 2561
จาแนกตามประเภทคนเข้าเมือง
มาตรา 59
มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64
ปี พ.ศ.
2561
2560
2559
2558
2556
2557
2555
2554

รวม

ตลอดชีพ

ทัว่ ไป

ตรวจ
สัญชาติ

นาเข้าตาม
MOU

ส่ งเสริ ม
การลงทุน

ชนกลุ่ม
น้อย

236,149
241
107,752
45,167
60,801
1,788,964
241*
103,132 1,062,829 500,440
45,013
58,663
1,510,740
495
102,685 965,832
365,785
43,088
27,451
1,443,474
495*
104,208 989,374
279,311
41,042
29,062
1,339,834
983
100,943 971,461
206,168
37,287
22,992
1,183,835
983
97,850
847,130
174,042
35,821
28,009
965,970
983
82,833
733,603
93,265
29,847
25,439
702,586
983
73,841
505,238
72,356
25,817
24351
หมายเหตุ : ไม่ร่วมกลุ่มจดทะเบียน OSS และที่อยูร่ ะหว่างการปรับเปลี่ยนสถานะเข้าเมือง
* คนต่างด้าวที่ได้รับอนุ ญาตทางานมาตรา 59 (ตลอดชีพ) มีจานวนลดลง เนื่องจากคนต่างด้าว
ดังกล่าวเสี ยชีวติ
** เริ่ มเก็บข้อมูล มาตรา 64 ปี พ.ศ 2558
ที่มา : สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว ฝ่ ายสารสนเทศ กลุ่มงานการจัดระบบองค์การเอกชน
การเคลื่อนย้ายบุคคลตามข้อตกลงการค้าเสรี และสารสนเทศ
ข้อมูลเดือน มกราคม 2561

คนต่างด้าวที่เข้า
มาทางานใน
ลักษณะ ไป –
กลับ หรื อตาม
ฤดูกาล

22,188
18,646
5,404
2,101**
-
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ตารางที่ 3 : จานวนคนต่างด้าวที่ยนื่ คาขอและได้รับอนุญาตให้ทางาน ปี 2554 – 2560
(กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2560)
ปี
ยืน่ คาขอ
ได้ รับอนุญาตให้ ทางาน
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
การตัดสิ นใจย้ายถิ่นเกิดจากปั จจัยหลายประการซึ่ งดารงอยูท่ ้ งั ในถิ่นต้นทางและจุดหมาย
ปลายทาง เช่น ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
รวมถึ ง สภาพแวดล้อ มและปั จ จัย ส่ ว นตัว การตัด สิ น ใจที่ จ ะย้า ยถิ่ น พัก อาศัย เป็ นการชั่ว คราว
รวมเข้ากับสังคมท้องถิ่ นเป็ นการถาวร หรื อจะกลับคื นสู่ ถ่ิ นต้นทางนั้น เปลี่ ยนแปลงไปตามการ
แปรผันของปั จจัยดัง กล่ าว (องค์การระหว่า งประเทศเพื่ อการโยกย้า ยถิ่ นฐาน และศูนย์วิจยั การ
ย้ายถิ่นแห่งเอเชีย, 2556: น. 1)
การย้ายถิ่ นฐาน (Migration) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเคลื่ อนย้ายประชากรจากที่
หนึ่งสู่ อีกที่หนึ่งด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิศาสตร์ ซึ่ งการย้ายถิ่นอาจเป็ น
การย้ายถิ่นถาวร หรื อเป็ นเพียงชัว่ ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง และการย้ายถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้า นต่ า งๆ ทั้ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล้อ มด้ว ย (กี ร ติ เชาว์ต ฤษณษวงษ์ ,
2556: น. 12)
1. การย้ายถิ่นฐานจาแนกได้ตามสาเหตุออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 การย้ายถิ่นฐานที่มีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster)
1.2 การย้ายถิ่นฐานจากการกระทาหรื อจากน้ ามือของมนุ ษย์ (Manmade Disaster) และ
จาแนกออกได้เป็ นอีก 2 แบบ ดังนี้
1.2.1 การย้ายถิ่นฐานที่ผยู ้ า้ ยถิ่นสมัครใจย้ายถิ่นเอง (Voluntary Migration)
1.2.2 การย้ายถิ่ นฐานที่ถูกบังคับให้ยา้ ยถิ่ น (Forced Migration) ได้แก่ การลี้ ภยั
หรื อ การที่ ท างรั ฐ บาลบัง คับ ย้า ยถิ่ น เพื่ อ จัด ท าโครงการบางอย่ า ง เช่ น การบัง คับ ประชาชน
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ย้ายถิ่ นฐานของรัฐบาลทหารเมียนมา เป็ นต้น ถึ งแม้ว่าการย้ายถิ่ นฐานระหว่างประเทศในปั จจุบนั
เป็ นเรื่ องของการย้า ยถิ่ นฐานด้วยเหตุ ผ ลทางเศรษฐกิ จเป็ นหลัก ซึ่ ง การย้า ยถิ่ นฐานเดิ ม มัก เป็ น
การย้ายถิ่ นในลักษณะของการอพยพของประชากรจากประเทศที่ยากจนไปสู่ ประเทศที่ร่ ารวยกว่า
แต่นักสังคมวิทยาได้โต้แย้งแนวคิ ดดังกล่ าว เป็ นเพียงปั จจัยที่ อธิ บายการย้ายถิ่ นที่ เกิ ดขึ้ นเท่านั้น
และเป็ นแนวคิ ดที่ ไ ม่ ใ ห้ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ด้า นโครงสร้ า งทางสั ง คม เศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม
กฎหมาย และการเมื อ ง ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ทางโครงสร้ า ง (Structure) รวมทั้ง แนวคิ ด เรื่ อ งระบบ
การย้ายถิ่นฐานที่รวมไปถึงกระบวนการตัดสิ นใจย้ายถิ่นฐาน โดยผ่านเครื อข่ายของการย้ายถิ่นฐาน
ไปยังประเทศปลายทาง (สายสุ ดา พานอ้อย, 2553, น. 12)
2. ปั จจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติสู่ประเทศไทย แบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มปั จจัยผลักดันจากภายนอกประเทศ
ปั จจัยผลักดันจากภายนอกประเทศที่ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว
เข้าสู่ ประเทศไทย ดังนี้
2.1.1 ระบอบการเมือง การปกครองของประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา หลังจากได้รับเอกราชจากการเป็ นอาณานิ คมของฝรั่งเศส
และอังกฤษ ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็ นแบบสังคมนิ ยม และอานาจนิ ยม เช่ น
การปกครองโดยรั ฐบาลทหาร มี การผู กขาดทางอ านาจ จ ากัดสิ ทธิ ท าให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
การเมื อ งภายในประเทศ ท าให้ เกิ ดการประท้ว ง การสู ้ รบ และการปราบปรามท าให้เ กิ ดความ
ไม่สงบภายในประเทศอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ประชาชนในประเทศรู ้สึกไม่มน่ั คง จึงต้องการแสวงหา
เสรี ภาพและชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีกว่า
2.1.2 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน จากปั ญหาความไม่สงบภายในประเทศ
เนื่ องจากมี การปราบปรามชนกลุ่ ม น้อยตามแนวชายแดนไทยในรั ฐฉานและรั ฐกระเหรี่ ย งของ
ประเทศเมียนมา และความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศทาให้ประชากรของประเทศเพื่อนบ้าน
จานวนมากต้องขาดแคลนที่ ดินทากิ น ทาให้รายได้ไม่เพียงพอสาหรั บการยังชี พ และประชาชน
จานวนมากต้องว่างงาน การลงทุนทั้งจากภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้าง
น้อย ส่ งผลให้ระบบเศรษฐกิ จและเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ ควร การสร้ างงาน
ภายในประเทศมี จากัด นอกจากนี้ ยงั มี ความผันผวนทางเศรษฐกิ จ เกิ ดภาวะเงิ นเฟ้ อในระบบสู ง
ท าให้ ค่ า เงิ นตกต่ า ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนท าให้ร ายได้ที่ ห าได้ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อการดารงชี พ
จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทางานในประเทศไทยซึ่ งมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่า
2.1.3 มาตรการควบคุ มการออกนอกประเทศ รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านยัง
ขาดมาตรการที่ชดั เจน และเข้มงวดในการควบคุมการออกนอกประเทศของประชาชน ในส่ วนของ
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ประชาชนที่ หลบหนี ออกนอกประเทศไม่ไ ด้รับ ความสนใจจากรั ฐบาล โดยเฉพาะชนกลุ่ ม น้อย
ของประเทศเมียนมา (กีรติ เชาว์ตฤษณษวงษ์, 2556, น. 19–20)
2.2 กลุ่มปัจจัยดึงดูดภายในประเทศ
2.2.1 การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย จากการพัฒนาประเทศในช่วง
สองทศวรรษที่ ผ่านมา ทาให้ประเทศไทยมี การเจริ ญเติ บโตทางด้านเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว และ
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และรายได้ประชาชาติเพิ่มสู งขึ้น การพัฒนาประเทศเป็ นประเทศ
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนาเข้า (import - substitution) ได้พฒั นาไปสู่ ประเทศอุตสาหกรรม
เพื่อการส่ งออก (export - led growth) ทาให้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตรา
เร่ งสู งขึ้นติดต่อกัน เศรษฐกิ จของประเทศมีการเปิ ดสู่ ระบบเศรษฐกิ จโลกมากขึ้น(internationalization)
โดยรั ฐ บาลได้ด าเนิ นการผ่อนปรนมาตรการทางการลงทุ น และการเงิ นเพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ทาให้ตลาดมีการขยายตัวมากขึ้น มีการลงทุนและการจ้างงานมากขึ้น และ
รั ฐบาลมี นโยบายกระจายความเจริ ญภาคอุ ตสาหกรรมไปสู่ ภู มิภาคมากขึ้น ทาให้ค วามต้องการ
แรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศมีมากขึ้น ในขณะที่การแข่งขันในตลาดโลก
อยู่ในระดับสู ง ดังนั้นการลดต้นทุ นในการผลิ ตโดยใช้แรงงานราคาถู ก จึ งเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ ง
สาหรับผูป้ ระกอบการ
2.2.2 ภาวการณ์ ข าดแคลนแรงงานในช่ วงสองทศวรรษที่ ผ่า นมาประเทศไทย
ประสบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
1. การขาดแคลนแรงงานไร้ ฝีมือบางประเภท จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
กระจายความเจริ ญไปสู่ ภูมิภาค โดยการจัดสรรงบประมาณจานวนมากเพื่อพัฒนาสาธารณู ปโภค
ขั้นพื้นฐานต่างๆ (infrastructures) และเพิ่มมาตรการในการกระจายการลงทุ นสู่ ภูมิภาค โดยการ
ปรั บปรุ งเงื่ อนไขและสิ ทธิ ป ระโยชน์ ต่างๆ เพื่ออานวยประโยชน์สู งสุ ดต่อการลงทุ นในภู มิภาค
ทาให้เกิดการจ้างงานในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งแรงงานกรรมกรที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะใน
กิ จ การเกษตร ประมง ก่ อ สร้ า ง และโรงงานอุ ตสาหกรรม ส่ วนใหญ่ แรงงานมาจากภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อของประเทศ ปั จ จุ บ ัน เศรษฐกิ จ ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี ก ารขยายตัว สู ง ขึ้ น
เนื่องจากรัฐบาลเน้นการส่ งเสริ มและพัฒนาอาชี พให้แก่ประชาชน ทาให้แรงงานในท้องถิ่นไม่นิยม
เดิ นทางไปทางานในภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ ปัจจุบนั คนไทยยังมีการศึกษาสู งขึ้นและไม่ทางานบาง
ประเภทที่เสี่ ยงอันตราย งานหนัก งานสกปรก และงานที่ ใช้ความอดทนสู งแต่ได้ค่าจ้างต่ า ทาให้
ผูป้ ระกอบการต้องใช้แรงงานข้ามชาติที่มีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า มีความขยัน อดทนสู งกว่า และ
เป็ นแรงงานที่ลกั ลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงไม่ค่อยกล้าหนี ไปไหน ทาให้มีการลักลอบจ้าง
แรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก
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2. การไปท างานต่ า งประเทศของแรงงานไทย ประเทศไทยมี น โยบาย
ส่ งเสริ มการไปทางานในต่างประเทศ แรงงานเหล่านี้ ส่งรายได้กลับประเทศมากถึ งปี ละ 54,580
ล้า นบาท และ 59,550 ล้า นบาท ตามล าดับ นโยบายดัง กล่ า วส่ ง ผลให้เกิ ดภาวการณ์ ข าดแคลน
แรงงานภายในประเทศ การส ารวจกองนโยบายและแผนพัฒ นาการเกษตรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พบว่า แรงงานในภาคเกษตรมี ปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน และมี ก ารนาแรงงาน
ข้า มชาติ ม าใช้เ ป็ นจ านวนมาก มี 3 ประเภทกิ จ การ คื อ กิ จ การประมง สวนยาง และไร่ อ้อ ย
(กีรติ เชาว์ตฤษณษวงษ์, 2556, น. 20–21)
3. นโยบายผ่อนปรนการใช้แรงงานข้ามชาติ รั ฐบาลไทยมี นโยบายและ
มาตรการในการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ โดยมีการผ่อนผันให้มีการใช้
แรงงานต่างด้าวได้ในบางประเภทกิ จการ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 17 แห่ งพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในการออกมติคณะรัฐมนตรี เพื่อผ่อนผันให้มีการนาแรงงานข้ามชาติหลบหนี
เข้าเมือง 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทางานได้ชวั่ คราว นโยบายและมาตรการของ
รัฐบาล เป็ นอี กปั จจัยในการเคลื่ อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ สู่ประเทศไทย (กี รติ เชาว์ตฤษณษวงษ์,
2556, น. 20–21)
2.2.3 ประเทศไทยมีอาณาเขตติ ดกับพรมแดนของแรงงานต่างด้าว ทั้ง 4 ประเทศ
คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซี ย ดังนี้ (ทรู ปลูกปัญญา, 2560)
1. ชายแดนไทย – ประเทศกัมพู ชา ความยาวเส้ นเขตแดน 798 กิ โลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุ รินทร์ ศรี สะเกษ และอุบลราชธานี
2. ชายแดนไทย – ประเทศลาว ความยาวเส้นเขตแดน 1,810 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติ ด ต่ อ กับ จัง หวัด อุ บ ลราชธานี อ านาจเจริ ญ มุ ก ดาหาร นครพนม บึ ง กาฬ หนองคาย เลย
พิษณุ โลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา และเชียงราย
3. ชายแดนไทย – ประเทศเมียนมา ความยาวเส้ นเขตแดน 2,401 กิ โลเมตร
มี อาณาเขตติ ดต่ อกับ จัง หวัดระนอง ชุ ม พร ประจวบคี รี ข ันธ์ เพชรบุ รี ราชบุ รี กาญจนบุ รี ตาก
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย
4. ชายแดนไทย – ประเทศมาเลเซี ย ความยาวเส้ นเขตแดน 647 กิ โลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนราธิ วาส ยะลา สงขลา และสตูล
เนื่ องจากมีพรมแดนที่ติดต่อกันจึงเป็ นแรงดึงดูดในการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า
มาทางานที่ประเทศไทย ในรู ปแบบเข้าเมืองมาแบบถูกกฎหมาย และลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
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3.2 ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานของ Everette S. Lee (E.S. Lee’s Theory of Migration)
Everette S. Lee (อ้างถึงใน สายสุ ดา พานอ้อย, 2553, น. 9-10) ได้อธิ บายทฤษฎีเกี่ยวกับ
การย้ายถิ่ นฐาน จากการวิเคราะห์ถึงขนาด (Volume) และกระแส (Stream) การไหลทวนกระแส
(Counter stream) ของการย้า ยถิ่ นฐานและคุ ณลัก ษณะของผูย้ า้ ยถิ่ น และได้ใ ห้ความหมาย
“ การย้ายถิ่นฐาน” เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่อยูอ่ าศัยอย่างถาวร หรื อกึ่งถาวร ไม่วา่ จะเป็ นในลักษณะ
ทิศทางใด การเคลื่อนไหวใดๆ ที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นจะเกี่ยวข้องกับจุดเริ่ มต้น (Origin) จุดปลายทาง
(Destination) และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ก้ นั ขวางอยูร่ ะหว่างต้นทางกับปลายทาง (An Intervening
sets of obstacles) Everette S. Lee ได้ขยายความทฤษฎี ว่าทุกพื้นที่ตน้ ทางและปลายทางมักมี
แรงบวก (Positive Force) หรื อปั จจัยดึง (Pull) ที่ดึงดูดประชากรไม่ให้ยา้ ยถิ่นไปที่อื่น ขณะเดียวกัน
ก็มีแรงลบ (Negative Force) ที่ผลักดัน (Push) ให้ประชากรย้ายถิ่นฐาน
ภาพที่ 7 : จุดเริ่ มต้นและจุดปลายทาง ปั จจัยและอุปสรรคของการย้ายถิ่นฐาน
(Lee, 1966: p. 50 อ้างถึงใน Achana Vutthisomboom, 1998: p. 31)

ผลรวมของแรงงานเหล่ า นี้ มี จ านวนมากหรื อ น้อ ยจะผัน แปรไปตามบุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality) และคุณสมบัติส่วนตัวบุคคล ได้แก่ อายุ (Age) เพศ (Sex) ระดับการศึกษา (Education)
ระดับความชานาญ (Skill) เชื้ อชาติ หรื อเผ่าพันธุ์ (Ethnic or Tribal Groups) และคุณสมบัติอื่นของ
ประชากรที่แตกต่างกัน โดยสรุ ป ดังนี้
ปั จจัยที่มีผลต่อการอพยพย้ายถิ่ นในทัศนะของ Everette S. Lee มี 4 ประการ
ประกอบด้วย
1. ปั จจัยทั้งหลายที่เกี่ ยวข้องกับพื้นที่ตน้ ทาง (Origin) มีสาเหตุมาจากการ “ผลักดัน”
เกี่ ยวข้องกับการย้ายถิ่ นฐานออกจากถิ่ นที่ อยู่เดิ มหรื อถิ่ นต้นทาง จากการประกอบอาชี พ เช่ น
เกษตรกรขาดแคลนน้ า และอุ ป กรณ์ อื่นๆ ในการท าการเกษตรท าให้ต้องย้ายออกจากชนบท
เข้าสู่ เมือง
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2. ปั จจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปลายทาง (Destination) มีสาเหตุมาจากการ “ดึงดูด”
ซึ่ ง เกี่ ย วข้องกับ การย้า ยเข้า ในลัก ษณะที่ ดึง ดู ดใจให้ป ระชากรย้า ยเข้า ไปยัง ถิ่ นที่ อยู่ใ หม่ เช่ น
การมีสภาพการทางานที่ดีกว่าเดิม
3. อุปสรรคทั้งหลายกั้นขวางอยูร่ ะหว่างพื้นที่ตน้ ทางและปลายทาง (Intervening Sets of
Obstacles) อาจเป็ นผลให้การย้ายถิ่ นฐานไม่อาจเกิ ดขึ้นได้หรื อเกิ ดขึ้นช้าลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าที่พกั และค่าอาหารที่ตอ้ งจ่ายระหว่างการย้ายถิ่น
4. ปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งมีความแตกต่างกันทั้ง อายุ เพศ การศึกษา และอื่นๆ ในทัศนะ
ของ Everette S. Lee การย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นได้เพียงเพราะเหตุผลส่ วนตัว เช่น การย้ายถิ่นฐานติดตาม
ครอบครัว หรื อการย้ายถิ่นฐานเพื่อเผชิญในแหล่งใหม่
นอกจากนี้ ทศั นะของ Everette S. Lee ยังสะท้อนให้เห็นถึงการย้ายถิ่นฐานที่เกิดขึ้นเมื่อ
มี การพิจารณาถึ งปั จจัยต่างๆ ดังกล่ าวแล้วเปรี ยบเที ยบผลดี ที่ได้รับกับผลเสี ยที่ เกิ ดขึ้ น ถ้าผลดี
(Benefits) มากกว่าผลเสี ยหรื อต้นทุน (Costs) แล้วก็จะตัดสิ นใจย้ายถิ่นฐาน
3.3 ทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและผลักดันการย้ ายถิ่น
Everette S. Lee (อ้างถึงใน สายสุ ดา พานอ้อย, 2553, น. 10-12) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ปั จจัยดึงดูดและปั จจัยผลักดัน (Pull and Push Theory) เพื่ออธิ บายการย้ายถิ่ นฐาน ต่อมา
นักเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม Neo - Classic เช่น E.G. Ravenstein ได้สานต่อแนวคิดของ Everette S. Lee
ผลงานของ Ravenstein ในปี 1976 เป็ นแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ แนวใหม่เกี่ยวกับดุ ลยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ (The Neo-Classic Economic Equilibrium Perspective) อธิ บายถึงการย้ายถิ่นฐาน
เกิ ดจากปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูดที่ก่อให้เกิ ดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน โดยปั จจัยที่เป็ นตัว
ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน ได้แก่ ความยากจน การขาดแคลนที่ดิน การมีประชากรมากเกินไป
ของประเทศต้นทาง ส่ วนปั จจัยดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่น ได้แก่ โอกาสในการแสวงหางานทาที่ดีกว่า
(Better Job Opportunity) ค่าจ้าง และความทันสมัยของประเทศถิ่นปลายทาง ทฤษฎีปัจจัยดึงดูดและ
ปั จจัยผลักดันการย้ายถิ่ นฐาน สามารถสรุ ปสาระสาคัญเกี่ ยวกับปั จจัยที่ก่อให้เกิ ดการย้ายถิ่ นฐาน
แต่ละด้าน ดังนี้
3.3.1 ปั จจัยผลักดัน ของประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายหรื อย้ายออก สิ่ งที่เป็ นปั จจัย
ผลักดันให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศต้นทาง ประกอบด้วย
1. ภาวการณ์ว่างงาน และการจ้างงานในระดับต่า (Unemployment and underemployment)
ภาวะการจ้างงานในระดับต่ าของประเทศใดที่ เกิ ดขึ้ นแสดงให้เห็ นถึ งประเทศนั้นมี ปริ มาณกาลัง
แรงงานที่มากเกิ นกว่าความสามารถรองรับการจ้างงานภายในประเทศนั้น ส่ งผลให้แรงงานส่ วน
หนึ่งเป็ นผูว้ า่ งงาน ในขณะเดียวกันแรงงานบางส่ วนไม่สามารถทางานได้เต็มศักยภาพ ทาให้การใช้
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กาลังแรงงานไม่เกิ ดประสิ ทธิ ภาพต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเท่าที่ควร และระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จของประเทศใดประเทศหนึ่ งไม่สามารถก่ อให้เกิ ดการจ้างงานได้เพียงพอต่อกาลัง
แรงงาน แรงงานมักมีแนวโน้มอพยพหรื อย้ายถิ่ นฐานไปทางานยังแหล่งจ้างงานอื่ นโดยเฉพาะ
ตลาดแรงงานในต่างประเทศ
2. ระดับค่าจ้างหรื ออัตราเงิ นเดื อนที่ต่ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ แรงงาน
ได้รับค่าจ้างหรื อผลตอบแทนจากการทางานต่ ากว่าแรงงานในสาขาอาชี พเดียวกันที่ทางานในต่าง
ประเทศ แรงงานเหล่ า นี้ มั ก มี แ นวโน้ ม ที่ เ คลื่ อ นย้า ยออกเพื่ อ แสวงหาโอกาสในการท างาน
ที่มีผลตอบแทนสู งกว่า
3. การขาดสิ่ งจูงใจสาหรับความก้าวหน้าในการประกอบอาชี พ แรงงานที่มีความรู้
ความชานาญ หรื อมีทกั ษะในการประกอบอาชี พสู ง และไม่เห็ นความก้าวหน้าจากการประกอบ
อาชี พในถิ่ นต้นทาง มักเกิ ดความประสงค์ที่จะเคลื่ อนย้ายไปทางานยังประเทศหรื อถิ่ นปลายทาง
ที่มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพมากกว่า
4. นโยบายกาลังคน (Manpower Policy) การวางแผนการพัฒนากาลังที่ ไม่
เหมาะสมของประเทศถิ่ นต้นทางเป็ นปั จจัย หนึ่ งที่ ผ ลัก ดันให้แรงงานเกิ ดการอพยพย้ายถิ่ นฐาน
โดยเฉพาะในประเทศที่กาลังพัฒนาและประเทศที่ดอ้ ยพัฒนา ซึ่ งเกิ ดขึ้นในลักษณะของความไม่
สมดุลของกาลังคนสาหรับตลาดแรงงาน ในบางกิจการมีปริ มาณกาลังแรงงานเกินกว่าความจาเป็ น
ในขณะที่บางกิ จการขาดแคลนแรงงานในปริ มาณที่สูง นอกจากนี้ การขาดโอกาสในการได้รับ
การฝึ กอบรมทางอาชีพ เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งที่เสริ มแรงปั จจัยผลักดัน
5. ปั จจัยทางด้านสังคมและการเมือง (Socio - Politics Factors) แรงงานมีความต้องการ
ย้ายถิ่ นฐาน เนื่ องจากความยากลาบากในการดารงชี วิต เกิ ดจากปั ญหาความขัดแย้งทางการเมื อง
หรื อความขัดแย้งทางสั งคมของประเทศถิ่ นต้นทาง เช่ น การกี ดกันในเรื่ องเชื้ อชาติ ศาสนา
การแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ หรื อความแตกต่างในความคิดเห็นทางการเมือง เป็ นต้น
3.3.2 ปัจจัยดึงดูด ในประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายหรื อย้ายถิ่นฐานเข้า
1. ระดับค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าประเทศถิ่นต้นทาง โดยเฉพาะความแตกต่างของ
ค่าจ้าง รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับแรงงานในสาขาอาชี พเดี ยวกันกับประเทศ
ถิ่นปลายทาง
2. การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชี พ ภาวะการขาดแคลนแรงงานในบาง
สาขาอาชี พในประเทศที่พฒั นาแล้ว หรื อประเทศที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ หากมีการ
เผยแพร่ ภาวะความต้องการแรงงานของประเทศเหล่ านี้ พบว่า เป็ นแรงดึ งดู ดต่อแรงงานในการ
ย้ายถิ่นฐาน
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3. โอกาสความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและการดารงชีวติ
4. ปั จจัยทางสังคมและการเมืองภายในประเทศถิ่ นปลายทาง สิ่ งดึงดูดทางสังคม
และการเมื อ งให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นย้า ยแรงงานเข้ า ประเทศถิ่ น ต้ น ทางที่ ส าคัญ ประการหนึ่ ง
นอกเหนื อจากบริ บททางเศรษฐกิจ ได้แก่ การปราศจากปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรื อความ
ขัดแย้งทางสังคมของประเทศถิ่นปลายทาง เช่น การกีดกันในเรื่ องเชื้ อชาติ ศาสนา การแบ่งแยกชน
ชั้นวรรณะ หรื อความแตกต่างในความคิดเห็นทางการเมือง เป็ นต้น
3.4 ทฤษฎีการย้ายถิ่นของ E.G. Ravenstein (Ravenstein’s Law Migration)
E.G. Ravenstein (1885: p. 60-63) อ้างถึงใน สายสุ ดา พานอ้อย, 2553, น. 12) เสนอกฎการ
ย้ายถิ่ นฐานครั้งแรกเมื่อปี 1885-1889 เพื่ออธิ บายกรณี การย้ายถิ่ นฐานระหว่างชนบทกับเมือง โดย
ผูย้ า้ ยถิ่ นฐานจะเคลื่ อ นที่ จ ากพื้ น ที่ ที่ มี โ อกาสต่ า ไปสู่ พ้ื นที่ ที่ มี โ อกาสสู ง กว่า การเลื อ กพื้ น ที่
ปลายทางของผูย้ า้ ยถิ่ นฐานถู ก ก าหนดโดยระยะทาง ผูย้ า้ ยถิ่ นจากชนบทมัก มี แนวโน้ม ที่ จ ะ
เคลื่อนที่ไปยังเมืองใกล้ๆ (Town) และขยับขยายไปยังเมืองใหญ่ (Cities) แม้ปรากฏการณ์แรก
มี แนวโน้ม ครอบง าส่ วนหลัง และการย้ายถิ่ นฐานของประชากรได้ช่วยให้เกิ ดการพัฒนาของ
ระบบการขนส่ ง การขยายตัวทางการค้าและอุตสาหกรรม โดยแรงกระตุ น้ ทางเศรษฐกิ จเป็ น
ปั จจัยสาคัญและมีบทบาทต่อการตัดสิ นใจย้ายถิ่ นฐานในลักษณะทีละขั้นตอน (Step Migration)
ของประชากร
3.5 ทฤษฎีการเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ ามชาติ
สิ ริรัฐ สุ กนั ธา (2557, น. 47) ได้ศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติถือเป็ นปรากฏการณ์
ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สั ง คมนานาชาติ ใ นโลกสมัย ใหม่ มี ก ารติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงกั น ทางเศรษฐกิ จ
การเมื อง การติ ดต่ อสื่ อสารและสั งคมวัฒนธรรมมากขึ้ น กรณี ของประเทศไทยการย้ายถิ่ นฐาน
ข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประชาชน 2 ประเทศที่ พรมแดนติ ดต่ อกันเช่ น ไทย-พม่ า ไทย-ลาว
ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซี ย เป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นนับแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ในอดี ต
การย้ายถิ่ นฐานเป็ นไปเพื่อการกวาดต้อนประชาชน ของฝ่ ายที่ชนะสงครามไปเป็ นประชาชนของ
ประเทศตนเอง แต่ปั จจุ บนั การย้ายถิ่ นฐานเป็ นเรื่ องของการเปิ ดเสรี ท างการค้า การลงทุ นของ
ประเทศที่ มี ค วามพร้ อ มมากกว่ า นอกจากปั จ จัย จากประเทศต้น ทางที่ เ ป็ นปั จ จัย ผลัก ดัน
ด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ รัฐบาลได้นานโยบายเศรษฐกิ จแบบสังคมนิ ยมมาใช้ ทาให้ประชาชนต้อง
อดอยากยากแค้น เกิดภาวะเงิ นเฟ้ อ และเกิ ดภาวะความยากจนขึ้นในทุกพื้นที่ ปั จจัยด้านการเมือง
มี ส่ วนส าคัญอย่างยิ่ งส าหรั บการย้ายถิ่ นฐาน โดยเฉพาะเรื่ องความไม่ ปลอดภัย นอกจากปั จจัย
ผลัก ดัน ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น และปั จจัย ดึ ง ดู ด ในประเทศไทยก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด
การย้ายถิ่ นฐาน คือ ประเทศไทยมี ความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จสู งมากจนท าให้เกิ ดการขาดแคลน
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แรงงานในภาคอุ ตสาหกรรม และเกษตรกรรม การอพยพย้ายถิ่ นฐานจากประเทศเพื่ อนบ้านเป็ น
ลักษณะของการเดินทางข้ามพรมแดนในรู ปแบบ ”ลอดรัฐ” เข้ามาตามช่องทางต่างๆ เป็ นต้น
สาเหตุสาคัญประการหนึ่ งของการเคลื่ อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
ปั จจัยผลักดัน (Push factors) จากประเทศที่แรงงานย้ายออก และปั จจัยดึงดูด (Pull Factors) จากประเทศ
ที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า ดังนี้
1. ปัจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายออก (Push Factors)
สาเหตุสาคัญที่ทาให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดของตนเอง ได้แก่
1.1 อัตราการว่างงาน (Unemployment rate) อยู่ในอัตราสู ง และการทางานระดับต่ า
(Underemployment) แรงงานส่ วนเกิน (Labor plus) เกิ ดจากการว่างงาน และการทางานต่ ากว่า
ระดับทาให้ไม่สามารถหางานทาที่ตรงกับความรู ้ความสามารถของตนได้ ขณะที่แรงงานบางส่ วน
มี ค วามพยายามหางานท าในประเทศในชั่ว ระยะเวลาหนึ่ ง ถ้า ไม่ ส ามารถหางานที่ ต รงกับ
ความต้องการ ทาให้แรงงานส่ วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายออกไปสู่ ต่างประเทศ
1.2 ระดับ ค่ า จ้า งที่ ต่ า กว่า เมื่ อเที ย บกับ ต่ า งประเทศ และอาชี พ ที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน
ถ้าเปรี ยบเที ยบกันในเรื่ องค่าจ้างที่ ได้รับขณะทางานในประเทศ โอกาสการเคลื่ อนย้ายแรงงาน
ไปต่างประเทศย่อมมีโอกาสมากกว่าค่าจ้างในต่างประเทศมีอตั ราที่สูงกว่า
1.3 การขาดสิ่ งจูงใจสาหรับความก้าวหน้าในอาชี พแรงงานที่มีความรู ้ความชานาญสู ง
แต่ไม่สามารถมีโอกาสก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ของตน ย่อมเกิดความรู ้ สึกอยากเคลื่ อนย้ายไป
ทางานในต่างประเทศ นอกจากนี้ สิ่งจูงใจ ได้แก่ ความก้าวหน้าในอาชี พทาให้แรงงานกลุ่ มนี้
ต้องเคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศ
1.4 นโยบายการเคลื่ อนย้า ยกาลัง พลที่ ไ ม่เหมาะสม การวางแผนกาลัง คนที่ ไ ม่
เหมาะสม ทาให้เกิ ดการพัฒนาไปตามระบบของงาน แต่ขณะที่ ประเทศด้อยพัฒนาที่ ไม่มีการ
วางแผนพัฒนากาลังคน ทาให้ขาดความสมดุลระหว่างงานกับบุคลกร ทาให้กาลังแรงงานบางส่ วน
เป็ นส่ วนเกินได้ (Labor Surplus)
1.5 ปั จจัยทางสั งคมและการเมื อง แรงงานบางส่ วนต้องการอพยพเคลื่ อนย้ายไป
ต่ า งประเทศ เพราะไม่ พ อใจในสภาพสั งคมและการเมื องที่ เป็ นอยู่ เนื่ องจากความวุ่ นวาย และ
ความแตกแยกของกลุ่มการเมืองในประเทศ
2. ปัจจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า (Pull Factors)
สาเหตุที่ดึงดูดให้แรงงานเคลื่ อนย้ายจากประเทศบ้านเกิ ดเข้าสู่ ประเทศใดประเทศหนึ่ ง
ได้แก่
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2.1 ระดับค่าจ้างสู งกว่าในประเทศบ้านเกิดของแรงงาน สิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของแรงงานได้แก่ ระดับค่าจ้างของแรงงานอาชี พต่างๆ พบว่าแรงงานประเภทเดียวกันในต่างประเทศ
มี ระดับค่าจ้างสู งกว่ามาก เป็ นสิ่ งดึ งดู ดให้แรงงานเหล่ านี้ ตอ้ งการอพยพเคลื่ อนย้ายออกไปท างาน
ยังถิ่นใหม่
2.2 การขาดแคลนกาลังคนในบางสาขา หากมี การเผยแพร่ ข่าวสารความรู ้ เกี่ ยวกับ
ตลาดแรงงานทาให้แรงงานในต่ า งประเทศทราบถึ ง ประเภทแรงงานที่ ขาดแคลน แรงงานใน
ต่างประเทศที่ อยู่ในประเภทเดี ยวกันมี โอกาสได้ทราบ ก็อาจเป็ นปั จจัยดึ งดู ดให้เคลื่ อนย้ายเข้ามา
และระบบค่าจ้างดีพอ
2.3 ความก้าวหน้าในอาชี พ ประเทศที่พฒั นาแล้วย่อมมีส่ิ งที่อานวยความสะดวกแก่
การปฏิ บตั ิงานได้เป็ นอย่างดี การวางแผนพัฒนาบุคคลากรที่ยุติธรรม ย่อมเป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนา
ของแรงงาน และเป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ให้แ รงงานที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญ จากประเทศด้อ ยพัฒ นา
เคลื่อนย้ายมาทางานในต่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
2.4 การให้นกั ศึกษาต่างประเทศเข้ามารับการศึกษาอบรมในประเทศที่มีการศึกษาใน
ระดับ สู ง และเปิ ดโอกาสให้ชาวต่างประเทศเข้า มารั บ การศึ กษา ท าให้เกิ ดสิ่ งดึ งดู ด ให้มี กาลัง
แรงงานในต่ างประเทศ เข้า มาตั้ง หลักแหล่ งท างาน เพราะแบบแผนและเนื้ อหาของการศึ กษา
อบรมเหมาะสมกับสภาพของประเทศที่ ให้การศึกษามากกว่าในสภาพประเทศบ้านเกิ ดของผูม้ า
รั บ การศึ ก ษา เพราะนักศึ ก ษามาจากประเทศที่ กาลัง พัฒนา (Developing Countries) เมื่ อเข้า
รับการศึกษาในประเทศที่พฒั นาแล้ว (Developed Countries) ซึ่ งมีมาตรฐานการครองชี พที่สูงกว่า
ได้พบกับความสะดวกสบายจากมาตรฐานการครองชี พที่สูงขึ้นทาให้เกิ ดความพอใจ คุน้ เคยและ
ไม่ปรารถนาจะกลับสู่ ประเทศบ้านเกิด
2.5 ปั จจัยทางสังคมและการเมือง ได้แก่ การไม่มีการกีดกันทางด้าน เชื้ อชาติ ศาสนา สี ผิว
ฯลฯ การยินดี ตอ้ นรับผูย้ า้ ยถิ่นเข้ามาทางาน ความผูกพันทางการเมืองระหว่างประเทศและการมี
เสรี ภาพในระดับสู ง เป็ นต้น (สิ ริรัฐ สุ กนั ธา, 2557, น. 52-54)
3.6 รู ปแบบการเคลือ่ นย้ ายแรงงานข้ ามชาติ
รู ปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
3.6.1 คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย หมายถึง คนต่างด้าวซึ่ งมีเอกสารที่รัฐบาลของ
ประเทศตนรับรอง ได้แก่ หนังสื อเดินทาง (Passport) หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทาง ได้แก่
หนังสื อเดินทางชัว่ คราว(Temporary Passport) หรื อเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity)
และมีการตรวจลงตรา (Visa) โดยสถานทูตหรื อกงสุ ลไทยประจาประเทศต้นทางนั้นๆ เมื่อเดินทาง
เข้ามาในประเทศไทยแล้วจะต้องได้รับการประทับตราระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักร ประเภท
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ชัว่ คราว (Non-Immigrant Visa) ลงในหนังสื อเดินทาง (Passport) หรื อเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อประสงค์จะทางานต้องขออนุญาตทางานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว โดยจาแนกประเภทคนต่างด้าวรายมาตรา ดังนี้
มาตรา 59 หมายถึง คนต่างด้าวซึ่ งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ดังนี้
1. ประเภททัว่ ไป หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะ และ
ทางานอยูใ่ นตาแหน่งค่อนข้างสู ง หรื ออาจถูกส่ งมาจากบริ ษทั แม่ในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย หรื อเข้ามาทางานชัว่ คราวในงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและเทคโนโลยีช้ นั สู ง เป็ นความ
ต้องการผูท้ ี่มีความสามารถเฉพาะด้าน มีความชานาญเฉพาะด้าน หรื อมีความสามารถทางการ
สื่ อสาร (ภาษา) ที่ยงั หาคนไทยที่มีความสามารถ หรื อมีความชานาญเข้ามาร่ วมงานไม่ได้ หรื อเป็ น
การเข้ามาทางานในกิจการที่ตนเองลงทุน หรื อกิจการของคู่สมรส หรื อกิจการที่ร่วมลงทุน เป็ นต้น
ส่ วนใหญ่ทางานในกิจการ ดังนี้
1.1 กิจการที่มีการลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านขึ้นไป
1.2 กิจการที่มีการลงทุนมากกว่า 30 ล้านขึ้นไป
1.3 มูลนิธิ/ สมาคม/ องค์การเอกชนต่างประเทศ
2. ตลอดชี พ หมายถึ ง คนต่างด้าวซึ่ งได้รับใบอนุ ญาตทางานตามประกาศ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 322 ข้อ 10 (10) มีสาระสาคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่ งมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและทางานอยู่แล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2515
ให้ใช้ได้ตลอดชีวติ ของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่”
3. ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (MOU)
3.1 ตรวจสัญชาติ หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมี ยนมา ที่ ได้รับการจัดระบบตามยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนี เข้าเมืองทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ โดยดาเนิ นการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1) การจัดระบบ
การจ้างแรงงานต่างด้าว หลักการคือ ปรับสถานภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมื องให้เป็ น
แรงงานเข้าเมื องโดยถู กต้องตามกฎหมาย เปิ ดโอกาสให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าว มารายงาน
ตัวเพื่อจัดส่ งรายชื่ อให้ประเทศต้นทางตรวจสัญชาติ และรับรองสถานะ เพื่อปรั บเข้าสู่ ระบบที่
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป โดยมติคณะรัฐมนตรี ผอ่ นผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวระหว่าง
รอการส่ งกลับ อนุญาตให้ทางานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน มีใบอนุญาตทางาน
บัตรสี ชมพู และต้องปรับเปลี่ยนสถานะโดยการตรวจสัญชาติจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางเพื่อรับ
เอกสารรับรองสถานะ ได้แก่ หนังสื อเดิ นทางชัว่ คราว (Temporary Passport : หนังสื อเดินทาง
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ชัว่ คราวของคนต่างด้าวสัญชาติลาว) หรื อเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity : เอกสาร
รับรองบุคคลต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา) เป็ นต้น และขออนุญาตทางานได้รับใบอนุ ญาตทางานเป็ น
ชนิดบัตรสี เขียว
3.2 แรงงานนาเข้า หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามข้อตกลง
ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) ปั จจุบนั ทาข้อตกลง
กับประเทศ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
มาตรา 62 คนต่างด้าวประเภทส่ งเสริ ม การลงทุ น คนต่างด้าวที่ เข้ามาทางานใน
ราชอาณาจัก รตามกฎหมายว่า ด้วยการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
พ.ศ. 2520 หรื อกฎหมายอื่น ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุสาหกรรมแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2522)
และพระราชบัญญัติปิโตเลียม พ.ศ. 2514 เช่น นักลงทุน ช่างฝี มือ ผูช้ านาญการ
มาตรา 64 หมายถึง คนต่างด้าวของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เข้ามา
ท างานในลัก ษณะไป – กลับ และท างานตามฤดู ก าล โดยมี เ อกสารแทนหนัง สื อ เดิ น ทาง
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
3.6.2 คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
มาตรา 63 จาแนกคนต่างด้าวเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ชนกลุ่มน้อย หมายถึง คนต่างด้าว ต่อไปนี้
1.1 ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับการผ่อนผันให้ไ ป
ประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศ หรื อรอระหว่างประเทศ
1.2 ได้รับอนุ ญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็ นการชัว่ คราวเพื่อรอการส่ งกลับไป
นอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
1.3 ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉ.ที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2515
1.4 เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉ.ที่ 337 วันที่ 13 ธันวาคม 2515
1.5 เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
โดยคณะรั ฐมนตรี ฯ มี มติ ผ่อนผันฯให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชั่วคราวเพื่ อ
รอการส่ งกลั บ โดยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ ค นต่ า งด้ า วรายงานตั ว เพื่ อ จั ด ท าทะเบี ย นประวัติ
หรื อทะเบี ยนราษฎรผูไ้ ม่ มี สั ญชาติ ไทยกับกรมการปกครอง (ทร 38/1) ตรวจโรค และประกันตน
สุ ขภาพกับกระทรวงสาธารณสุ ข และขออนุ ญาตทางานกับกรมการจัดหางานได้ 2 งาน คือ กรรมกร
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และคนรั บใช้ในบ้าน (สถานการณ์ คนต่างด้าวที่ ท างานในประเทศ, ม.ป.ป.; กฎหมาย เกี่ ยวข้องกับ
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา, 2559; กรมการจัดหางาน, 2560)
ปัญหาและความต้องการของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อกระบวนการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามชาติ
1. ปัญหานายหน้า
แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เสี ยเงิ นให้นายหน้าในการนาทาง หรื อเป็ นผูน้ าทางเข้า
มายังประเทศไทยเป็ นจานวนเงินประมาณ 15,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กบั ความสนิ ทสนมกับนายหน้า
และความยากง่ายในการเดินทางข้ามประเทศ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการนาเข้าผ่านบริ ษทั จัดหางานจะ
เสี ยค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000–18,000 บาท เนื่ องจากแรงงานข้ามชาติไม่เคยชิ นเส้นทาง และไม่รู้
ช่ องทางในการติ ดต่ อกับทางราชการของประเทศไทยจึ งทาให้เกิ ดช่ องว่างในการติ ดต่อสื่ อสาร
ดังกล่าว จนเป็ นเหตุให้เกิ ดกลุ่ มนายหน้าที่ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่ วยงานราชการเพื่อยื่นขอ
บัตรอนุ ญาตทางาน และการต่อใบอนุ ญาตทางาน ตลอดจนติดต่อกับนายจ้างเพื่อหางานให้แรงงาน
ข้ามชาติทาโดยคิดค่านายหน้าแบบเหมาจ่ายในแต่ละครั้ง ทาให้แรงงานข้ามชาติตอ้ งเสี ยเงินจานวน
มากกว่า ที่ ต้อ งจ่ า ยให้ ก ับ ทางราชการของประเทศไทย โดยนายหน้า จะท าเป็ นขบวนการ
และจะติดต่อกับแรงงานข้ามชาติ โดยตรงทางโทรศัพท์และมีการเปลี่ ยนเบอร์ โทรศัพท์ไปเรื่ อยๆ
เพื่อความปลอดภัยและหลบหลีกเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยขบวนการนายหน้าดังกล่าวจะรับดาเนิ น
การตรวจสัญชาติ และจัดหานายจ้างปลอมให้กบั แรงงานข้ามชาติเพื่อให้ได้บตั รอนุ ญาตทางาน
ในประเทศไทย โดยคิดค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าที่จ่ายจริ งจากแรงงานข้ามชาติเป็ นกรณี ไป
ภาพที่ 8 : การเสี ยเงินให้นายหน้าในการนาทาง
*ค่าใช้จ่าย : พม่า 12,000 – 18,000 บาท / ลาว 15,000 – 20,000 / กัมพูชา 20,000 – 30,000
นายหน้ า/บริษัทนายหน้ า

จัดหานายจ้างปลอม

รับดาเนินการตรวจสัญชาติ
แรงงานข้ ามชาติ

นาเข้าผ่านบริ ษทั
จัดหางาน*

ชายแดน

หลบหนีเข้าเมือง

MOU
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2. ปัญหาการการตรวจสัญชาติและขอใบอนุญาตทางาน
2.1 ระยะเวลาในการตรวจสั ญ ชาติ ข องแรงงานต่ า งชาติ แ ต่ ล ะครั้ ง
มี ระยะเวลาสั้นทาให้แรงงานไม่ส ามารถดาเนิ นการได้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่ กาหนด เปิ ด
ช่องว่างให้กบั นายหน้าและบริ ษทั นายหน้าทาหน้าที่อานวยความสะดวกและคอยประสานงานโดย
คิดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่สูงกว่าที่จ่ายจริ ง 2-3 เท่าของค่าบริ การจริ ง (เงินที่จ่ายจริ งให้กบั
รัฐบาล 2,000 – 8,000 บาท แต่นายหน้าคิดค่าบริ การในการนาเข้าบริ ษทั จัดหางาน 12,000 –
18,000 บาท)
2.2 ขั้นตอนการตรวจสั ญชาติ ยุ่งยากซับซ้ อนเข้าใจยากส าหรั บแรงงาน
ข้ามชาติในการกรอกเอกสาร (สิ ริรัฐ สุ กนั ธา, 2557, น. 58-59)
3.7 ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลกั ษณ์ (Dual Labor Market Theory)
ทฤษฎี ต ลาดแรงงานทวิ ล ั ก ษณ์ อธิ บ ายการย้า ยถิ่ น จากมุ ม มองด้ า นอุ ป ทานของ
ตลาดแรงงาน สมมติฐานของทฤษฎีน้ ี ดังนี้ (สายสุ ดา พานอ้อย, 2553, น. 7–8)
1. การย้า ยถิ่ น ฐานเป็ นผลจากปั จ จัย ดึ ง ดู ด ในประเทศปลายทาง ซึ่ งเป็ นประเทศที่
พัฒนาแล้ว
2. ปั จจัยดึงดูดในประเทศปลายทาง ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจย้ายถิ่ นฐานจากประเทศ
กาลังพัฒนา แบ่งได้ 2 ประการ คือ
2.1 ตลาดแรงงาน
2.2 นโยบายการจ้างงาน (Recruitment policies)
3. ตลาดงานในประเทศ มีลกั ษณะแยกชั้น ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ตลาดปฐมภูมิ (Primary) หรื อตลาดระดับบน มีระบบการผลิตซึ่ งเน้นทุน โดยใน
การจ้างงานเป็ นการจ้างงานระดับทักษะสู ง ค่าจ้างสู ง สถานภาพทางสังคมสู ง
3.2 ตลาดทุติยภูมิ (Secondary) หรื อตลาดระดับล่าง มี ระบบการผลิตที่เน้นแรงงาน
ระดับล่างมีทกั ษะต่ า โดยตลาดระดับล่างในประเทศอุตสาหกรรม เป็ นตลาดไม่อานวยต่อความมัน่ คง
ในการท างานมี ค่ าจ้างต่ า และมี ส ถานภาพทางสั ง คมต่ า ยากต่ อการที่ จะก้า วสู่ ส ถานภาพที่ ดีข้ ึ น
เป็ นงานที่กาลังแรงงานท้องถิ่นไม่พึงประสงค์จะทา
4. สภาวการณ์ของตลาดระดับล่างที่กาลังแรงงานท้องถิ่นไม่พึงประสงค์ อุปสงค์ต่อการ
นาเข้าแรงงานในตาแหน่งงานระดับล่างที่วา่ งลงเป็ นจานวนมาก
5. การย้ายถิ่นฐานข้ามชาติ เกิดขึ้นเมื่อประเทศปลายทางมีอุปสงค์แรงงานเกิดขึ้นในตลาด
ทุ ติ ย ภู มิ ซึ่ งเน้ นแรงงานระดับล่ างเป็ นหลักในอุ ตสาหกรรมการผลิ ต โดยอุ ปสงค์ ดังกล่ าวได้รั บ
การตอบสนองจากแรงงานย้ายถิ่นฐานข้ามชาติระดับล่าง
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6. สาเหตุ การที่มีอุปสงค์ต่อแรงงานต่างชาติเกิ ดขึ้ นในประเทศปลายทาง ซึ่ งเป็ นสังคม
อุตสาหกรรมทันสมัย ได้แก่ มีการขาดแคลนแรงงานโดยทัว่ ไป มีความจาเป็ นต้องมีแรงงานทางาน
ในตาแหน่งงานระดับล่างมีการขาดแคลนแรงงานในระดับล่างของตลาดแรงงาน
7. อุปสงค์ดงั กล่าวได้รับการตอบสนองจากแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติระดับล่างนั้นมีสาเหตุ
มาจากความแตกต่างด้านอัตราค่าจ้าง เป็ นงานที่ผยู ้ า้ ยถิ่นรับได้ตามพื้นฐานโครงสร้ างทางสังคมใน
ประเทศบ้า นเกิ ด และเป็ นงานชั่ว คราวซึ่ งผูย้ ้า ยถิ่ น เอง ไม่ ไ ด้ใ ส่ ใ จที่ จ ะฝากชี วิ ต ไว้ต ลอดชี พ
หรื อยกระดับฐานะทางสังคมของตนให้สูงขึ้นในประเทศปลายทาง
8. ปั จ จัย ส าคัญ ที่ เอื้ อ ต่ อ ตลาดระดับ ล่ า ง คื อ ตัว นายจ้า งและนโยบายการจ้า งงานใน
ประเทศปลายทาง ในขณะที่ ต ัวแปรด้า นผูย้ า้ ยถิ่ น หรื อความแตกต่ า งด้า นอัต ราค่ า จ้า งเป็ นข้อ
อธิบายเสริ ม
3.8 ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจในระดับครัวเรือน
สายสุ ดา พานอ้อย (2553, น. 8-9) ได้อธิ บายถึ งเศรษฐศาสตร์ แนวใหม่ว่าด้วยแรงงาน
ย้ายถิ่ นฐาน (New Economics of Labour Migration: NELM) อธิ บายการย้ายถิ่ นฐานในลักษณะ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิ ค ระดับจุลภาค มีการนาปั จจัยทางสังคมมาพิจารณาร่ วมกับปั จจัย
ทางเศรษฐกิจ ซึ่ งลักษณะสาคัญของเศรษฐศาสตร์ แนวใหม่วา่ ด้วยแรงงานย้ายถิ่นฐาน คือ การศึกษา
การตัดสิ นใจที่ระดับครัวเรื อน สมมติฐานหลักประกอบด้วย
1. การย้ายถิ่นฐานเป็ นผลการตัดสิ นใจของหน่วยเศรษฐกิ จระดับครัวเรื อน หรื อครอบครัว
ในความพยายาม ที่ จ ะลดความเสี่ ย งด้า นรายได้ใ นระบบตลาด ซึ่ งมี ค วามไม่ แ น่ น อนในสั ง คม
ที่กาลังพัฒนา โดยอาศัยการกระจายแหล่งที่มาของรายได้
2. แต่ละครัวเรื อนมีวิถีชีวิต ความชอบ วัฒนธรรม และทางสังคมแตกต่างกันไป อีกทั้ง
มี ค วามสามารถในการมี ร ายได้ใ นระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป ซึ่ งส่ ว นหนึ่ งมัก ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
สิ่ ง แวดล้อมทางสัง คม โดยความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ย วกันของครั วเรื อนในประเทศต้นทาง เป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อการย้ายถิ่นฐาน
3. การย้ายถิ่นฐานของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครัวเรื อน เป็ นวิธีในการกระจายแหล่งที่มา
ของรายได้ เพื่ อเป็ นหนทางในการอานวยให้ค รั วเรื อนดารงชี พ อยู่ใ นเศรษฐกิ จทุ นนิ ย มได้ โดย
ผูย้ า้ ยถิ่นเป็ นตัวแทนของครัวเรื อนในการดาเนินการ
4. ความไม่แน่นอนที่เกิดกับระบบตลาดในเศรษฐกิจทุนนิ ยม ในสังคมที่กาลังพัฒนาเป็ น
ลัก ษณะของการที่ ระบบตลาดทางานได้ไ ม่ สมบู รณ์ เนื่ องจากความล้มเหลวของระบบตลาด
ซึ่ งเป็ นแรงบันดาลใจเบื้ องต้นให้มีการย้ายถิ่ นฐาน ระบบการตลาดซึ่ งมิได้ทางานอย่างเหมาะสม
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โดยสมบูรณ์น้ นั มีหลากหลายลักษณะ เช่น การมีเงิ นทุนไม่เพียงพอ การไม่อานวยให้คนในสังคม
ได้รับหลักประกันในการทางานตลอดจนตลาดเงินกูต้ ่างๆ ที่เหมาะสม เป็ นต้น
5. การย้ายถิ่นฐานข้ามชาติจะเกิ ดขึ้น เมื่อเห็นรายได้ที่จะได้รับในต่างแดนสู งกว่าที่บา้ น
เกิดซึ่ งสามารถทาให้จดั การกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดได้
6. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการย้ายถิ่นฐาน มิใช่ตลาดแรงงาน หากแต่เป็ นตลาดเงินทุน ซึ่ งมี
ความสาคัญมากในการดารงชีวติ ตามวิถีเศรษฐกิจทุนนิยม
7. เงิ นที่ ส่ งกลับมิ ใ ช่ เพียงแค่ รายได้เสริ มของครั วเรื อน หากแต่เป็ นแหล่ ง เงิ นทุ นใหม่
ซึ่ งอานวยให้ครัวเรื อนมีวิถีการผลิ ตที่ทนั สมัย และมีลกั ษณะเชิ งพาณิ ชย์มากขึ้น พร้ อมกับการช่ วย
ลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับต่ากว่ากรณี ที่ไม่ยา้ ยถิ่นฐาน
8. ความยากจนโดยสมบูรณ์ (Absolute Poverty) มิใช่ แรงจูงใจหลักต่อการย้ายถิ่ นฐาน
หากแต่ เป็ นความยากจนโดยเปรี ย บเที ย บ (Relative Poverty) และประโยชน์ ที่ จ ะได้รั บ โดย
เปรี ยบเทียบกับสังคมนอกครัวเรื อน กล่าวคือ การย้ายถิ่นฐานเกิดจากแรงจูงใจที่ครัวเรื อนมีรายได้
ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การด ารงชี พ ในเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย ม เป็ นความยากจนโดยเปรี ย บเที ย บกับ บริ บ ท
แวดล้อมมากกว่าความยากจนโดยสมบูรณ์
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4. กรอบแนวคิด
แรงงานต่ างด้ าว

เจ้ าหน้ าที่

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. สัญชาติ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. สถานะ
4. ประสบการณ์ทางาน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ด้านกระบวนการทางานของ
หน่วยงาน
2. ด้านกระบวนการให้บริ การ
3. ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
4. ด้านสถานที่และสิ่ งอานวย
ความสะอาด
5. ด้านผลจากการใช้บริ การ

ความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่
ทีม่ ีต่อหน่ วยงานและระบบงาน
1. ด้านการบริ หารจัดการและ
การจัดสรรของหน่วยงาน
2. ด้านการให้บริ การ
3. ด้านการติดต่อประสานงาน
หน่วยงานภายนอก
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5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สิ ริรัฐ สุ กนั ธา (2555) ทาการศึกษาเรื่ อง “การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ในเขตภาคเหนื อ
ตอนบนของประเทศไทย” มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเคลื่ อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
เข้า มาทางานในเขตภาคเหนื อตอนบน รู ปแบบและกระบวนการเคลื่ อ นย้ายแรงงานของแรงงานข้ามชาติ
ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึกและสนทนากลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง โดยใช้เทคนิคลูกโซ่ (Snowball)
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีส่วนผลักดันให้แรงงานสัญชาติพม่าเดินทางเข้ามาทางานในเขตภาคเหนื อ
ตอนบน 3 ลาดับแรก ได้แก่
1. ความต้องการมีงานทา และการมีรายได้ที่มนั่ คง
2. การถูกกดขี่ข่มเหงจากรัฐบาลทหารของพม่า
3. การมีทางเลือกสาหรับการทางานอื่นๆ ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับตาแหน่งงานในประเทศไทย
ปั จจัยที่มีส่วนดึงดูดให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าเดิ นทางเข้ามาทางานในเขตภาคเหนื อตอนบน 3 ลาดับแรก
ได้แก่
1. การมีงานให้เลือกทาได้มาก
2. การมีค่าจ้างแรงงานที่สูงเมื่อเทียบกับการทางานในประเทศสหภาพพม่า
3. ความต้องการมีรายได้ที่มน่ั คง เพื่อที่จกั ได้ส่งเงิ นกลับไปให้ พ่อ แม่ และญาติๆ ที่อยู่ในประเทศ
สหภาพพม่าได้อย่างต่อเนื่อง
กี รติ เชาว์ตฤษณาวงษ์ (2556) ทาการศึกษาเรื่ อง “วิถีชีวิตและการดารงอยู่ของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย
เขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการอพยพเข้าสู่ ประเทศไทย
การจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน วิถีชีวิต การปรับตัว และการดารงอยูข่ องแรงงานข้ามชาติ โดย
ศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ แรงงานข้ามชาติ คนไทย ผูป้ ระกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเกตพฤติกรรม
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า
1. วิธีการอพยพเข้ามาสู่ ประเทศไทยมี 2 รู ปแบบ คือ การอพยพโดยผ่านนายหน้า และการอพยพโดย
เดิ นทางมาด้วยตนเองหรื อญาติ พี่น้องซึ่ งต้องหลบซ่ อนตามป่ าเขาและตะเข็บชายแดนเพื่ อหนี การจับกุมจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ
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2. การจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการทางานของแรงงานข้ามชาติ เขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
เป็ นพื้นที่ ที่มีการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง ในด้านสภาพการจ้างงานนั้น นายจ้างมี การจ่าย
ค่าจ้างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
3. วิถีชีวิตในด้านสภาพชี วิตความเป็ นอยู่ พบว่าดาเนิ นชี วิตอย่างเรี ยบง่าย อาศัยรวมกันในห้องเช่ า
การเดินทางภายในชุ มชนโดยรถโดยสาร เคร่ งครัดในพุทธศาสนา ด้านความสัมพันธ์กบั คนไทย ในอดี ต
คนไทยค่อนข้างต่อต้าน แต่เมื่อเวลาผ่านไปคนไทยปรับตัวได้ ทาให้อยูร่ วมกันได้
4. การปรับตัว ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่ประสบปั ญหา เพราะการอยูใ่ นประเทศไทยความเป็ น
อยูด่ ีกว่าการใช้ชีวิตในประเทศของตน ในด้านสังคม แรงงานข้ามชาติมีปัญหาเรื่ องภาษา วัฒนธรรมประเพณี
แต่แรงงานข้ามชาติสามารถปรับตัวเพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกับคนไทยในชุ มชนได้ ผลการศึกษา ข้อสรุ ป และ
ข้อเสนอแนะของการศึ กษาครั้ งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการปั ญหาและยกระดับคุ ณภาพชี วิต
ของแรงงานข้ามชาติ รวมถึ งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศไทยให้ มี ศ ักยภาพและเจริ ญ
ก้าวหน้าต่อไป
อมรา สุ นทรธาดา (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง “แรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” โดยได้กล่าวถึงประเทศไทย
เป็ นปลายทาง และเป็ นศูนย์กลางการนาเข้าแรงงานไร้ฝีมือในกลุ่มประเทศอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 3 สัญชาติ ได้แก่
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีปริ มาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ วเนื่ องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อการส่ งออก บทความนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนาเสนอรู ปแบบการย้ายถิ่ นแรงงานไร้ ฝีมือ ผลกระทบและ
มาตรการต่างๆ เช่น การบันทึกความเข้าใจ การกาหนดกรอบการเจรจาระหว่างประเทศคู่สัญญา เพื่อขจัดปั ญหา
การค้ามนุ ษย์ ที่มีแรงงานไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจานวนมหาศาลที่ยากจน ผนวกกับความไม่สงบ
ทางการเมืองในประเทศต้นทาง ทาให้ตกเป็ นเป้ าหมายสาหรั บขบวนการค้ามนุ ษย์ ด้วยปั จจัยความแตกต่าง
เชิ งโครงสร้ างด้านเศรษฐกิ จระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง จึงยากที่ จะคุ ม้ ครองประชากรกลุ่ มนี้ ให้
รอดพ้นจากการถู กแสวงหาผลประโยชน์ บทความนี้ เสนอข้อคิ ดเห็ นสองประการ คือ การศึ กษาวิจยั
เพื่ อวิเคราะห์ มิ ติสั ม พันธ์ ระหว่า งการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ ส่ ง ผลต่ อแรงงานย้า ยถิ่ นไร้ ฝี มื อโดยเฉพาะเด็ ก
และเยาวชน ประการที่สอง คือ การเพิ่มมาตรการระหว่างประเทศคู่สัญญาที่ จะส่ งผลโดยตรงในทางปฏิ บตั ิ
เพื่อหยุดยั้งปั ญหาการจัดหาแรงงานที่ไม่เป็ นธรรมทุกรู ปแบบ
เปวิกา ชูบรรจง และวรดา แดงสอน (2554) ทาการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาคุณภาพชี วิตของแรงงานต่างด้าว
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” จากการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. คุ ณ ภาพชี วิ ต ของแรงงานต่ า งด้า วก่ อ นเข้า สู่ ป ระเทศไทยทั้ง ด้า นครอบครั ว ด้า นสั ง คม และด้า น
การทางานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ส่ งผลต่อคุ ณภาพชี วิต โดยการดารงชี พของแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าสู่ ประเทศ
ไทยนั้นขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
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2. กระบวนการเข้าสู่ การเป็ นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมี ท้ งั ที่ เข้าเมื องโดยถู กต้องตามกฎหมาย
และผิดกฎหมาย แต่ ส่วนใหญ่ จะเข้า มาโดยผิดกฎหมาย เพราะการเข้า ออกตามแนวชายแดนกระท าได้ง่ า ย
มี ห ลายช่ อ งทางท าให้ เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ควบคุ ม ดู แ ลไม่ ท ว่ั ถึ ง อี ก ทั้ง เจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ บางคนประพฤติ ต ัว
เป็ นนายหน้าหาแรงงานต่างด้าวให้กบั นายจ้างในประเทศ
3. คุ ณภาพชี วิตในการทางานของแรงงานต่ างด้าวในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดสมุ ทรสาคร พบว่าอยู่ใ น
ระดับกลาง เพราะ มีความเสี่ ยงจากการทางาน และอาจพบปั ญหาเล็กน้อยในสถานที่ทางาน โดยนายจ้างหรื อ
ผูป้ ระกอบการจะใช้มาตรการและแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
4. การด าเนิ น ชี วิ ต ของแรงงานต่ า งด้า วในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด สมุ ท รสาคร พบว่ า การด าเนิ น
ชี วิตประจาวันนั้นดี ข้ ึ นจากเดิ ม แต่อาจเกิ ดการกดดันจากทัศนคติที่ไม่ดีของคนไทยและมักจะถูกก่ อกวนโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่ งผลให้มีความเป็ นอยู่ที่ตอ้ งอาจหลบๆซ่ อนๆ ภาครัฐและภาคเอกชนควนให้การสนับสนุ น
และให้ความเป็ นธรรมแก่แรงงานต่างด้าวดังกล่าว
อารี จาปากลาย (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง “ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ : ใครไป
มาเลเซี ย และใครไปที่อื่น” ได้กล่าวถึ งกระแสหลักของการย้ายถิ่ นของมุสลิ มจากสามจังหวัดภาคใต้ คือการ
ย้า ยถิ่ น เข้า ไปท างานในประเทศมาเลเซี ย อย่า งไรก็ ต ามผูย้ า้ ยถิ่ น จากสามจัง หวัด ภาคใต้จ านวนไม่ น้อ ยที่
เลื อกไปท างานที่ อื่นที่ ไ ม่ใ ช่ มาเลเซี ย ได้ต้ งั คาถามเกี่ ยวกับ มุ ส ลิ มที่ ยา้ ยถิ่ นไปมาเลเซี ยเหมื อนหรื อต่า งกับ
มุ ส ลิ ม ที่ ย า้ ยไปถิ่ นปลายทางอื่ น หรื อ ไม่ อย่า งไรและมี ค วามเหมื อ นและความต่ า งระหว่า งผูย้ า้ ยถิ่ นชาย
และผูย้ า้ ยถิ่ นหญิ ง หรื อไม่ข ้อมู ล ที่ ใ ช้ม าจากโครงการ “การย้า ยถิ่ นของผูห้ ญิ ง มุ ส ลิ ม และความไม่ส งบใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” เก็บข้อมูลระหว่างเมษายน – มิถุนายน 2557 ครอบคลุม 1,102 ครัวเรื อน
มีสมาชิ กครัวเรื อนที่เป็ นผูย้ า้ ยถิ่นจานวนทั้งสิ้ น 261 คน ผลการวิเคราะห์พบว่า มุสลิมที่ไปทางานที่มาเลเซี ย
มีทุนมนุ ษย์ (การศึกษา วัย สถานะสุ ขภาพ) ด้อยกว่าผูย้ า้ ยถิ่ นที่ ไปทางานในถิ่ นปลายทางอื่ น ขณะเดี ยวกัน
ก็มีประสบการณ์ ยา้ ยไปทางาน ณ ถิ่ นปลายทาง (มาเลเซี ย) หลายครั้ งกว่าทางานเป็ นลู กจ้างร้ านอาหารมากกว่า
และส่ งเงิ นกลับบ้านในสัดส่ วนที่ สูงกว่าผูย้ า้ ยถิ่ นที่ อยู่ในถิ่ นปลายทางอื่ น ผูย้ า้ ยถิ่ นหญิ งต่างกับผูย้ า้ ยถิ่ นชาย
ในด้านสถานภาพความสัมพันธ์ กบั หัวหน้าครัวเรื อน และสถานภาพสมรส โดยผูห้ ญิงเป็ นลูกของหัวหน้า
ครัวเรื อน และมีสถานภาพสมรสหรื อเคยสมรสสู งกว่าผูช้ าย และยังพบว่า สัดส่ วนของผูย้ า้ ยถิ่นหญิงที่ส่งเงิ น
กลับบ้านสู งกว่าผูย้ า้ ยถิ่ นชาย มี การติ ดต่อกับครอบครั วต้นทางบ่อยกว่า และครอบครัวของผูย้ า้ ยถิ่ นหญิ ง
มองว่าครั วเรื อนดี ข้ ึ นในเรื่ องการมี เงิ นซื้ อข้าวของเครื่ องใช้ในครั วเรื อนมากกว่าครอบครั วของผูย้ า้ ยถิ่ นชาย
ผลการศึ ก ษาเน้น ความจ าเป็ นของการพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ใ นสามจัง หวัด ภาคใต้เ พื่ อ ให้ ผู้ค นมี ท างเลื อ กใน
การดารงชีวติ มากขึ้น

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรศึกษำวิจยั เรื่ อง “กำรจัดกำรระบบแรงงำนต่ำงด้ำวโดยวิธีกำรตรวจสัญชำติ
กำรตรวจลงตรำ และกำรพิจำรณำอนุ ญำตกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวสัญชำติกมั พูชำ ลำว และเมียน
มำ ในลัก ษณะบริ ก ำรแบบเบ็ ด เสร็ จ ” ผูว้ ิ จ ัย ได้ท ำกำรรวบรวมข้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ก ำรวิ จ ัย แบบ
ผสมผสำน (Mixed Method Research) ระหว่ำงวิธีกำรวิจยั เชิ งคุณภำพ (Qualitative Research) และ
วิธีกำรวิจยั เชิงปริ มำณ (Quantitative Research) โดยมีระเบียบวิจยั ดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
กำรวิจยั ในครั้งนี้ได้ใช้วธิ ี เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงโดยสุ่ มแบบเฉพำะเจำะจง
(purposive sampling) เพื่อทำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและตอบแบบสำรวจ ดังนี้
1.1 แรงงำนต่ำงด้ำวทั้ง 3 สัญชำติ คือ กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ จำนวน 150 คน
1.2 เจ้ำหน้ำที่ จำนวน 40 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
2.1 เครื่ องมือวิธีกำรวิจยั เชิงคุณภำพ (Qualitative Research tools)
เป็ นกำรวิเครำะห์เอกสำร (documentary research) ตำมกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์
ในกำรวิจยั ศึ ก ษำผลงำนวิจยั ที่ มีค วำมเกี่ ย วข้องกับประเด็นที่ ศึก ษำ และเก็ บข้อมูลจำกกำรตอบ
คำถำมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informants) ผ่ำนกระบวนกำรเก็บข้อมูลในรู ปแบบกำรสนทนำกลุ่ม
แบบเจำะจง (Focus group discussion) หรื อกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) เป็ นรำยบุคคล
กับกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำวและเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งสิ้ น 190 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหำวิจยั ที่ได้
กำหนดไว้
กำรวิจยั เชิ ง คุ ณภำพ (Qualitative Research) เป็ นกำรวิจยั ที่ มุ่ ง เน้นกำรสร้ ำ งรู ป แบบ
แนวคิด ทฤษฎีจำกปรำกฏกำรณ์จริ ง และเป็ นเครื่ องมือที่สำคัญ ซึ่ งข้อมูลที่ได้ตรงควำมจริ งของผูใ้ ห้
ข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และเฉพำะเจำะจง สำมำรถนำข้อมูลในกรณี ต่ำงๆ มำวิเครำะห์ร่วมกัน หรื อ
สำมำรถกำหนดบริ บทหรื อปั จจัยภำยนอกที่เกี่ยวข้องในเหตุกำรณ์น้ นั ๆได้ ตลอดจน สำมำรถเก็บข้อมูลใน
รู ปแบบที่ เป็ นธรรมชำติ ของผูต้ อบแบบสอบถำมกำรวิจ ัยได้ และยื ดหยุ่นได้หำกมี กำรเปลี่ ยนแปลง
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ระหว่ำงกำรวิจยั เป็ นต้น (Johnson and Onwueqbuzie, 2004, p. 20 อ้ำงอิงใน อโรทัย งำมวิชยั กิจ,
2558, น. 2)
กำรวิจยั เชิ งคุ ณภำพ อำศัยแนวคิดกำรท ำวิจยั ของ สุ ภำงค์ จันทวำนิ ช (2553, น. 128-130)
กล่ำวถึ งควำมสำคัญของกำรตรวจสอบวิเครำะห์ขอ้ มูลในกำรวิจยั เชิ งคุ ณภำพไว้วำ่ กำรวิจยั เชิ งคุณภำพ
มักจะได้ยนิ ว่ำมีผสู ้ งสัยในควำมแม่นตรงและควำมน่ำเชื่ อถือของข้อมูล เพรำะแคลงใจในควำมลำเอียง
ของนัก วิจ ัย ที่ อำจเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ ได้ไ ปคลุ ก คลี ก ับ ปรำกฏกำรณ์ แ ละผูใ้ ห้ข ้อ มู ล นัก วิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภำพ
ตระหนักดีถึงข้อสงสัยและได้วำงมำตรกำรที่จะป้ องกันควำมผิดพลำด โดยกำรตรวจสอบข้อมูลกำร
วิเครำะห์ คือ กำรตรวจสอบข้อมูลแบบสำมเส้ำ (Triangulation) มีกำรตรวจสอบ 4 วิธี ดังนี้
1. กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล (Data Triangulation) คือ กำรพิสูจน์ถึงข้อมูลที่ผวู้ ิจยั
ได้มำถูกต้องหรื อไม่
1.1 แหล่งเวลำ หมำยถึง ถ้ำข้อมูลต่ำงเวลำกันจะเหมือนกันหรื อไม่
1.2 แหล่งสถำนที่ หมำยถึง ถ้ำข้อมูลต่ำงสถำนที่กนั จะเหมือนกันหรื อไม่
1.3 แหล่งบุคคล หมำยถึง ถ้ำบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรื อไม่
2. กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ กำร
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่ องเดี ยวกัน เช่ น ใช้วิธีกำรสังเกตควบคู่กบั
กำรซักถำมพร้อมกันโดยกำรศึกษำจำกแหล่งเอกสำรประกอบด้วย
3. กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนผูว้ ิจยั (Investigator Triangulation) ตรวจสอบว่ำ ผูว้ ิจยั แต่
ละคนได้ขอ้ มูลแตกต่ำงกันอย่ำงไร โดยเปลี่ ยนตัวผูส้ ังเกตแทนที่จะใช้ผวู ้ ิจยั คนเดียวกันสังเกตโดย
ตลอด ในกรณี ที่ไม่แน่ใจในคุณภำพของผูร้ วบรวมข้อมูลภำคสนำมควรเปลี่ยนให้มีผวู ้ จิ ยั หลำยคน
4. กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ กำรตรวจสอบผูว้ ิจยั ใช้
แนวควำมคิด ทฤษฎีที่ต่ำงจำกเดิ มจะทำให้กำรตีควำมข้อมูลแตกต่ำงกันมำกน้อยเพียงใดอำจทำได้
ง่ำยกว่ำในระดับสมมติฐำนชัว่ ครำว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลงมือตีควำมสร้ำง
ข้อสรุ ปเหตุกำรณ์แต่ละเหตุกำรณ์
2.2 เครื่ องมือวิจยั เชิงปริ มำณ (Quantitative research tools)
กำรวิจยั เชิ งปริ มำณมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทำกำรทดสอบหรื อยืนยันแนวคิดทฤษฎี เพื่ออธิ บำย
หรื อพยำกรณ์ ขอ้ มูล โดยใช้กำรวิเครำะทำงสถิ ติ เป็ นสำคัญ (อโรทัย งำมวิชัยกิ จ, 2558, น. 2) สำหรั บ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในกำรวิ จยั เชิ งปริ มำณ เป็ นแบบสอบถำมเพื่ อส ำรวจทัศนคติ และควำมเห็ นของกลุ่ ม
ตัวอย่ำงในลักษณะแบบค ำถำมปลำยปิ ด และคำถำมปลำยเปิ ด เป็ นกำรดำเนิ นกำรวิจยั คู่ ขนำนไปกับ
กำรวิจยั เชิ งคุ ณภำพ โดยให้ค วำมสำคัญกำรวิจยั ทั้ง 2 แบบเท่ ำ เที ย มกัน และนำผลมำรวมกันใน
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กำรแปลผลเพื่อให้วิจยั ครั้งนี้ สมบูรณ์มำกขึ้น (อโรทัย งำมวิชยั กิจ, 2558, น. 4) ในส่ วนของกำรวิจยั
เชิงคุณภำพมีข้ นั ตอน ดังนี้
กำรเก็บข้อมูลเชิ งปริ มำณ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถำมกำรวิจยั (Questionnaires) เป็ นเครื่ องใน
กำรศึ ก ษำ ซึ่ ง เป็ นแบบสอบถำมแบบปลำยปิ ด (Closed-ended Questions) และแบบสอบถำม
แบบปลำยเปิ ด (Open ended Questions) มีแบบสอบถำมคนละชุ ด สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ และแรงงำน
ต่ำงด้ำว โดยโครงสร้ำงของแบบสอบถำมกำรวิจยั 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1
1.1 สำหรับเจ้ำหน้ำที่: ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม จำนวน 8 ข้อ
1.2 สำหรับแรงงำนต่ำงด้ำว: ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม จำนวน 11 ข้อ
ส่ วนที่ 2
2.1 ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ : เป็ นแบบสอบถำมกำรวิจยั เกี่ ยวกับ ควำมพึง พอใจของ
เจ้ำหน้ำที่ที่มีต่อหน่ วยงำนและระบบงำน (OSS) ได้แก่ ด้ำนกำรจัดสรรทรั พยำกรของหน่ วยงำน
7 ข้อ ด้ำ นกำรให้บ ริ ก ำร 3 ข้อ ด้ำ นกำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนภำยนอก 4 ข้อ เป็ น
แบบสอบถำมเป็ นมำตรส่ วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ตำมลำดับ ได้แก่ ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด และเป็ นคำถำม
แบบปลำยปิ ด
2.2 สำหรับแรงงำนต่ำงด้ำว: เป็ นแบบสอบถำมกำรวิจยั เกี่ ยวกับควำมพึงพอใจ
ของผูร้ ั บบริ กำรที่ มีต่อระบบงำนกำรบริ กำรแบบเบ็ดเสร็ จ (OSS) ได้แก่ ด้ำนกระบวนกำรทำงำน
ต่ อ หน่ ว ยงำน 2 ข้อ ด้ำ นกระบวนกำรให้ บ ริ ก ำร 6 ข้อ ด้ำ นบุ ค ลิ ก ภำพของเจ้ำ หน้ำ ที่ 4 ข้อ
ด้ำนสถำนที่และสิ่ งอำนวยควำมสะดวก 5 ข้อ ด้ำนผลจำกกำรรับบริ กำร 4 ข้อ เป็ นแบบสอบถำม
เป็ นมำตรส่ วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมลำดับ ได้แก่
ระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด และเป็ นคำถำมแบบปลำยปิ ด
ส่ วนที่ 3
3.1 ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ : เป็ นรู ปแบบลัก ษณะค ำถำมปลำยเปิ ด เพื่ อให้ผูต้ อบ
แบบสอบถำมได้ให้ขอ้ เสนอแนะในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวในรู ปแบบบริ กำรแบบ
เบ็ดเสร็ จ และเพื่อต้องกำรทรำบข้อมูลในเรื่ องปั ญหำ และอุปสรรคเรื่ องของกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และต้องกำรทรำบข้อมูลควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ ในกำรเปิ ดศูนย์บริ กำรแบบเบ็ดเสร็ จ (OSS)
และควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้ำนอื่นๆ เพื่อให้ขอ้ มูลจำกกำรวิเครำะห์ได้นำมำใช้ในกำรบริ หำร
จัดกำรบริ หำรแรงงำนต่ำงด้ำวให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด และให้มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของ
องค์กรต่อไป
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3.2 สำหรับแรงงำนต่ำงด้ำว เป็ นรู ปแบบลักษณะคำถำมปลำยเปิ ด เพื่อให้ผตู้ อบ
แบบสอบถำมได้ให้ขอ้ เสนอแนะในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวในรู ปแบบบริ กำรแบบ
เบ็ดเสร็ จ ต้องกำรทรำบข้อมูลควำมต้องกำรของแรงงำนต่ำงด้ำวเพื่อนำมำวิเครำะห์ ขอ้ มูลในกำร
บริ หำรจัดกำรในขั้นตอน และวิธีกำรต่ำงๆ ในกำรจัดตั้งศูนย์บริ กำรแบบเบ็ดเสร็ จ ทั้ง 3 สัญชำติ
กัมพูชำ ลำว และเมี ยนมำ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด และพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรแรงงำน
ต่ำงด้ำวระหว่ำงประเทศ ทั้ง 3 สัญชำติ
3. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในกำรวิจยั ในครั้ งนี้ ใ ช้ท้ งั กระบวนกำรและวิ ธี ก ำรวิจยั เชิ ง คุ ณภำพ และเชิ ง ปริ ม ำณ โดย
มีข้ นั ตอนในกำรดำเนินงำน ดังนี้
3.1 แจกแบบสอบถำมกำรวิจยั พร้ อมทั้งดำเนิ นกำรสัมภำษณ์ แบบเฉพำะเจำะจงกับกลุ่มตัวอย่ำง
ที่เป็ นเจ้ำหน้ำที่ภำครั ฐที่ เกี่ ยวข้องและกลุ่ มแรงงำนต่ำงด้ำว เพื่อเป็ นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น
ปัญหำที่ศึกษำ
3.2 นำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรสัมภำษณ์และแบบสอบถำม และข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำร
(Documentary Research) มำวิเครำะห์ เปรี ยบเทียบ และสรุ ปตำมประเด็นคำถำมและคำตอบที่ได้
4. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
กำรใช้สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มำณ ใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงสถิติ วิเครำะห์
สถิ ติ พ รรณนำขั้นพื้ นฐำน (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ ำ ควำมถี่ (Frequency) ค่ ำ ร้ อ ยละ
(percentage) ค่ำ เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งแบนมำตรฐำน (standard deviation: SD) ในกำร
วัดคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำมกำรวิจยั
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภำพ ผูว้ ิจยั นำผลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิ งลึกและจำกแบบสอบถำม
กำรวิจยั แบบปลำยเปิ ด มำสรุ ปร่ วมกัน และแยกประเด็นเพื่อค้นหำในเรื่ องต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเรื่ องขั้นตอน
กำรเปิ ดศู นย์บริ กำรแบบเบ็ ดเสร็ จ ส ำหรั บเจ้ำหน้ำที่ และแรงงำนต่ ำงด้ำว เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพ
ด้ำนบริ กำรต่ำงๆ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด เพื่อนำมำวิเครำะห์ในลักษณะของกำรพรรณนำข้อมูล
ตำมวิธีกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการศึกษาผลการวิจยั เรื่ อง “การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจ
ลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะ
บริ ก ารแบบเบ็ดเสร็ จ ” โดยผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จากจานวนประชากร
ทั้งหมด 190 คน ดังนี้ แรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ คือ สัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา จานวน 150 คน
เจ้าหน้าที่ จานวน 40 คน ซึ่ งชุ ดที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วเพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยวิธีการทางสถิติ
พื้ นฐาน ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา โดยนาเสนอผลการวิจยั
ของ 2 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
1.1 แรงงานต่างด้าว
1.2 เจ้าหน้าที่
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
2.1 แรงงานต่างด้าว
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2.1.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2.1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของแรงงานต่างด้าว
2.2 เจ้าหน้าที่
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและระบบงาน
2.2.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงาน
และระบบงาน
2.2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
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1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
1.1 แรงงานต่างด้าว จานวน 150 คน ดังนี้ สัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
1.2 เจ้าหน้าที่ จานวน 40 คน
ประเด็นสัมภาษณ์แบ่ง เป็ น 2 ชุด
1. ประเด็นสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว มี 5 ข้อ ดังนี้
1.1 ท่านพึงพอใจกับแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจ
ลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ที่เป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั หรื อไม่ อย่างไร
1.2 ท่านมีขอ้ เสนอแนะ และมีความต้องการให้หน่ วยงานของรั ฐปรับปรุ งในการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวในด้านไหนบ้าง อย่างไร
1.3 ท่านมีความต้องการให้สถานประกอบการ นายจ้าง และหน่ วยงานรัฐบาล ช่ วยเหลื อใน
ด้านไหนบ้าง อย่างไร
1.4 ในอนาคตท่านคิ ดว่าจะอยู่ทางานต่อที่ ประเทศไทย หรื อเดิ นทางกลับประเทศของท่าน
เพราะเหตุใด
1.5 การที่ รั ฐ บาลไทยเข้า มาด าเนิ น การบริ หารจัด การแรงงานต่ า งด้ า ว ให้ แ รงงานเข้า
สู่ ระบบอย่างถูกต้อง เป็ นไปตามกฎระเบียบ ท่านมีความเชื่อมัน่ หรื อไม่
2. ประเด็นสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ มี 6 ข้อ ดังนี้
2.1 ท่ านมี ความรู ้ ความเข้าใจอย่างไรเกี่ ยวกับการจัดระบบแรงงานต่ างด้าวโดยวิ ธี การตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และ
เมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ โปรดอธิ บายตามความเข้าใจของท่าน
2.2 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณา
อนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
ในระบบที่เป็ นอยูด่ ีหรื อไม่ อย่างไร
2.3 ท่านมีปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนิ นงานการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และ
เมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จอย่างไร
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2.4 ท่านมีขอ้ เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุ งระบบงาน และการพัฒนาระบบงานหรื อไม่
อย่างไร
2.5 ท่านมีความคิดเห็นถึงแนวโน้มของแรงงานต่างด้าวในอนาคต อย่างไร
2.6 นโยบายการบริ หารจัด การแรงงานต่างด้าว กับการจัดตั้งศู นย์บริ ก ารตรวจลงตราและ
พิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติ กมั พูชา ลาว และเมี ยนมา ในลักษณะบริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ มี ค วามสอดคล้องหรื อเป็ นไปตามที่ รัฐบาลก าหนดนโยบายหรื อไม่ และท่ านมี ความเห็ น
อย่างไร
1.1 แรงงานต่ างด้ าว
1. ความพึ ง พอใจกับแนวทางการจัดระบบแรงงานต่ า งด้า วโดยวิธี ก ารตรวจสั ญชาติ
การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อไม่ อย่างไร
ผลการสัม ภาษณ์ แรงงานต่ า งด้า วส่ ว นใหญ่ ไ ม่ พึ ง พอใจในการจัด ระบบแรงงาน
ต่า งด้า วโดยวิธี การตรวจสั ญชาติ การตรวจลงตรา และพิ จารณาอนุ ญาตการท างานของคนต่ า งด้า ว
สัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ดังนี้
1.1 ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาต
การทางานของคนต่างด้าวใช้ระยะเวลานาน ทาให้ตอ้ งลางานมาดาเนินการ
1.2 ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาต
การทางานมีหลายขั้นตอนในการดาเนินการ ทาให้เสี ยเวลาในการดาเนินงานทั้งวัน
1.3 จานวนศูนย์ตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตการทางานของ
คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา มีไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ
1.4 ศู น ย์ต รวจสั ญ ชาติ การตรวจลงตรา และพิ จ ารณาอนุ ญ าตการท างานของ
คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา มีการจากัดจานวนคนต่างด้าวที่มาใช้บริ การในแต่ละวัน
1.5 ไม่สามารถนัดคิวเพื่อมารับบริ การ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ได้ เนื่องจากคิวนัดเต็ม
1.6 ระยะทางในการเดินทางเพื่อใช้บริ การ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ไกล ทาให้เสี ยเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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รองลงมาแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในมาตรการการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
ของประเทศไทย โดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคน
ต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมี ยนมา เนื่ องจากแรงงานต่างด้าวได้เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุม้ ครองเป็ นอย่างดี รวมทั้งได้รับสิ ทธิ เทียบเท่ากับแรงงานไทย
ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. ข้อเสนอแนะ และมีความต้องการให้หน่ วยงานของรัฐปรับปรุ งในการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวในด้านไหนบ้าง อย่างไร
ผลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่มีขอ้ เสนอแนะ และมีความต้องการ ดังนี้
2.1 เพิม่ จานวนศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรวจ และพิจารณาอนุญาตการ
ทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในรู ปแบบบริ การเบ็ดเสร็ จ
2.2 เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ให้บริ การ เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อใช้บริ การ
เพื่อให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งวัน
2.3 มีความต้องการให้หน่ วยงานของภาครัฐสร้ างความร่ วมมือ และช่ วยเหลื อด้าน
การจ้างแรงงานระหว่างรัฐ ในทุกขั้นตอนให้มีความสะดวกและรวดเร็ วขึ้น
3. ความต้องการให้สถานประกอบการ นายจ้า ง และหน่ วยงานรั ฐบาล ช่ วยเหลื อใน
ด้านไหนบ้าง อย่างไร
ผลการสั มภาษณ์ แรงงานต่า งด้า วส่ วนใหญ่มี ความต้องการให้สถานประกอบการ
นายจ้าง และหน่วยงานรัฐบาล ช่วยเหลือ ดังนี้
3.1 จัดสวัสดิ การด้านที่ พกั โดยจัดหาที่ พกั ตลอดระยะเวลาที่ แรงงานต่ างด้า วเป็ น
ลูกจ้าง
3.2 จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของแรงงานต่างด้าวในกรณี ที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การทางาน และกรณี อื่นๆ
3.3 จัดสวัสดิ การค่าเดิ นทาง ในการมายื่นขอใบอนุ ญาตทางาน เนื่ องจากศูนย์บริ การ
ตรวจลงตรวจ และพิ จารณาอนุ ญาตการท างานของคนต่ า งด้า ว อยู่ห่า งไกล และค่ า เดิ นทางอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน
4. ในอนาคตคิ ดว่าจะอยู่ทางานต่อที่ ประเทศไทย หรื อเดิ นทางกลับประเทศของท่า น
เพราะเหตุใด
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ผลการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะทางานที่ประเทศไทย
เนื่ องจากที่ประเทศไทยมีงานทา และระดับรายได้ที่ประเทศไทยสู งกว่าประเทศของตน และแรงงาน
ต่ า งด้า ว จานวน 56 คน ของจ านวนแรงงานต่ า งด้า วทั้ง หมด มี ความต้อ งการกลับประเทศต้น ทาง
เนื่ องจากต้องการกลับไปหาครอบครั ว และมี เงิ นออมที่ม ากพอ เพื่ อไปประกอบธุ รกิ จ และอาชี พ ที่
ประเทศของตน
5. รัฐบาลไทยได้เข้ามาดาเนิ นการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้แรงงานเข้าสู่ ระบบอย่าง
ถูกต้อง เป็ นไปตามกฎระเบียบ ท่านมีความเชื่อมัน่ หรื อไม่
ผลการสั ม ภาษณ์ แรงงานต่ า งด้า วส่ วนใหญ่ มี ค วามเชื่ อมัน่ ที่ รั ฐบาลไทยได้เข้ามา
ดาเนินการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบอย่างถูกต้อง และ
สร้างความเชื่อมัน่ ทางด้านแรงงาน ให้การคุม้ ครองด้านแรงงาน ประสานความร่ วมมือด้านแรงงาน และ
ป้ องกันการค้ามนุษย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 เจ้ าหน้ าที่
1. มีความรู้ความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ
การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ โปรดอธิ บายตามความเข้าใจของท่าน
ผลการสัม ภาษณ์ เจ้า หน้า ที่ ส่วนใหญ่ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจในการจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าว
สัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ซึ่ งก่อนการเปิ ดศูนย์จะมีการอบรม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจในการทางาน และแบ่งหน้าที่การทางาน พร้ อมทั้งมีคู่มือเพื่อ
ปฏิ บตั ิงาน ณ ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคน
ต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ เพื่อปฏิ บตั ิงานอย่างถูกต้อง
อย่างเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. การจัดระบบแรงงานต่ า งด้า วโดยวิธี ก ารตรวจสั ญชาติ การตรวจลงตรา และการ
พิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติ กมั พูชา ลาว และเมี ยนมา ในลักษณะบริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ ในระบบที่เป็ นอยูด่ ีหรื อไม่ อย่างไร
ผลการสัม ภาษณ์ เจ้าหน้า ที่ ส่วนใหญ่ ให้ความเห็ น ในการจัดระบบแรงงานต่ างด้า ว
มีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการจัดการและแก้ไขปั ญหาให้ถูกต้อง และการจัดการกับปั ญหาของรัฐบาลที่
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เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของแรงงานต่างด้าวนั้นดีอยูแ่ ล้ว เพราะเป็ นการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าวที่
ผิดกฎหมายให้เข้าสู่ ระบบอย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ปั ญหา/อุ ปสรรค ในการดาเนิ นงานการจัดระบบแรงงานต่ างด้า วโดยวิธี การตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และ
เมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พบปั ญหาและอุปสรรค ดังนี้
3.1 การจัดตั้งศู นย์บริ ก ารตรวจสัญ ชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตการ
ทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ มีจานวนน้อย
และไม่เพียงพอต่อจานวนแรงงานต่างด้าว
3.2 จานวนเจ้าหน้าที่ แต่ละศูนย์บริ การญมี จานวนจากัด ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ภารกิ จที่
สาคัญได้ท้ งั หมด
3.3 นายจ้า งขาดความรู้ ความเข้าใจในการยื่นเอกสารในการขอใบอนุ ญาตทางาน
เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน และเอกสารไม่เป็ นปั จจุบนั
3.4 นายจ้างไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าวของรัฐบาล
3.5 นายจ้า งชะล่ า ใจในการไปติ ดต่ อยื่นเอกสาร เช่ น นายจ้า งไปยื่นเอกสารในวัน
สุ ดท้ายของการเปิ ดศูนย์ฯ ทาให้การดาเนินงานไม่แล้วเสร็ จ
4. ท่านมี ขอ้ เสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรั บปรุ งระบบงาน และการพัฒนาระบบงาน
หรื อไม่ อย่างไร
ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ได้เสนอแนวคิดที่คล้ายๆกัน ตามลาดับ ดังนี้
4.1 ส่ งเสริ มงานด้านเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิให้มีการฝึ กอบรม และพัฒนางานเจ้าหน้าที่ ให้
มีความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
4.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ภารกิจ
ของหน่วยงานประสบผลสาเร็ จ และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ในระยะเวลาจากัด
4.3 ปรังปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องในส่ วนที่ยงั มีปัญหาและ
ไม่ชดั เจนให้ทนั สมัยและมีการบังคับใช้ที่เข้มงวด และเห็นผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.4 ปรับปรุ งระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็ นระบบ
มาตรฐานเดี ยวกัน และมี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ที่ถูกต้องและทันสมัย
ครอบคลุมภายในองค์กรเดียวกัน
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5. มีความคิดเห็นถึงแนวโน้มของแรงงานต่างด้าวในอนาคต อย่างไร
ผลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่ให้ความเห็ นถึ งแนวโน้มของแรงงานต่างด้าวใน
อนาคตว่า แรงงานต่างด้าวจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทย ทาให้มีช่องทางให้แรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นฐานเข้ามาทางานอย่างเสรี มีท้ งั แรงงานต่างด้าวที่
ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย โดยการลักลอบผ่านเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน
6. นโยบายการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว กับการจัดตั้งศูนย์บริ การตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุ ญาตการท างานของคนต่างด้าวสัญชาติ ก ัมพูช า ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ มี ค วามสอดคล้องหรื อเป็ นไปตามที่ รัฐบาลก าหนดนโยบายหรื อไม่ และท่ านมี ความเห็ น
อย่างไร
ผลการสั มภาษณ์ เจ้า หน้าที่ ส่ วนใหญ่ อธิ บ ายถึ ง นโยบายการบริ หารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว ในการจัดตั้งศูนย์บริ การตรวจลงตราและพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมี ยนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ มี การดาเนิ นงานเป็ นไปตามมติที่รัฐบาล
กาหนด ซึ่ งตามภารกิ จของกรมการจัดหาได้ดาเนิ นการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในทุกระยะอย่างเป็ น
ระบบ รวมทั้งสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าว และดาเนิ นตามมติคณะรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และ
ลักลอบเข้ามาทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานให้ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบด้านการค้ามนุษย์
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
2.1 แรงงานต่ างด้ าว
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมู ล ทัว่ ไปของกลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 150 คน จ าแนกตามเพศ อายุ สั ญชาติ ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ เขตพื้ น ที่ ท างาน ด่ า นที่ ผ่ า นเข้า มาในราชอาณาจัก รไทย ระยะเวลาที่ ท างานใน
ประเทศไทย รายได้ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) คานวณ
ได้จากสู ตร มีรายละเอียด ดังนี้
ค่าร้อยละ =

x 100
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ตารางที่ 2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้ อยละ

รวม

62
88
150

41.30
58.70
100

รวม

45
59
44
2
150

30.00
39.33
29.33
1.33
100

รวม

49
42
59
150

32.67
28.00
39.33
100

รวม

52
51
47
150

34.67
34
31.33
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
สั ญชาติ
กัมพูชา
ลาว
เมียนมา
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
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ตารางที่ 2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
อาชีพ
ก่อสร้าง
งานร้านอาหาร
งานรับใช้ในบ้าน
อื่นๆ
รวม
เขตพืน้ ที่ทางาน
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 1 (บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร
และบางคอแหลม)
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 2 (จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน
บางบอน และราษฎบูรณะ)
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 3 (คลองเตย บางนา ประเวศ
พระโขนง วัฒนา และสวนหลวง)
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 4 (คันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว บึง
กุ่ม และวังทองหลาง)
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 5 (คลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง
สะพานสู ง หนองจอก และสายไหม)

จานวน

ร้ อยละ

55
33
28
34
150

36.67
22.33
18.67
22.67
100

9

6.00

11

7.33

23

15.33

12

8.00

35

23.33
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ตารางที่ 2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
เขตพืน้ ที่ทางาน
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 6 (คลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ และบางพลัด)
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 7 (ตลิ่งชัน่ ทวีวฒั นา บางแค
ภาษีเจริ ญ และหนองแขม)
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 8 (ดุสิต พระนคร ป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
และสัมพันธวงศ์)
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 9 (จตุจกั ร ดอนเมือง บางซื่อ บางเขน
และหลักสี่ )
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 10 (ดินแดง พญาไท ราชเทวี และ
ห้วยขวาง)
รวม
ด่ านทีผ่ ่านเข้ ามาในราชอาณาจักรไทย
เกาะสอง จ.ระนอง
จันทบุรี
ท่าขี้เหล็ก จ.เชียงราย
แม่สอด จ.ตาก
สระแก้ว

จานวน

ร้ อยละ

6

4.00

36

24.00

8

5.33

7

4.67

3

2

150

100

11
7
10
41
14

7.33
4.67
6.67
27.33
9.33
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ตารางที่ 2.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
ด่ านทีผ่ ่านเข้ ามาในราชอาณาจักรไทย
หนองคาย
อรัญประเทศ
อุบลราชธานี
รวม
ระยะเวลาที่ทางานในประเทศไทย
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 20 ปี
21 ปี ขึ้นไป
รวม
รายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
ตั้งแต่ 20,001 ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

17
25
25
150

11.33
16.67
16.67
100

37
67
45
1
150

24.67
44.67
30.00
0.67
100

25
97
26
2
150

16.67
64.67
17.33
1.33
100

จากตารางที่ 2.1.1 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามแรงงานต่างด้า ว
สัญชาติ กมั พูช า ลาว และเมี ยนมา จานวน 150 คน พบว่าแรงงานต่ างด้าวที่ เข้า รั บการตรวจสัญชาติ
การตรวจลงตรา และพิ จารณาอนุ ญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กมั พูชา ลาว และเมี ยนมา
ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.70 และเป็ น
เพศชาย จานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.30 และส่ วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.33 รองลงมาอายุ 20 - 30 ปี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 อายุ 41 - 50 ปี จานวน 44 คน
คิดเป็ นร้อยละ 29.33 และน้อยที่สุดอายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.33 และมีสัญชาติ
เมียนมา จานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.33 กัมพูชา จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.67 และลาว
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จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 ตามลาดับ และส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา จานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.67 ระดับประถมศึกษา 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00 และระดับมัธยมศึกษา จานวน 47 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.33 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พรับจ้างทางานก่อสร้าง จานวน 55 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.67 ประกอบอาชี พรับจ้างทางานร้านอาหาร จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.33 ประกอบ
อาชีพรับจ้างทางานรับใช้ในบ้าน จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.67 และอื่นๆ จานวน 34 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.67 ประกอบด้วย อาชีพรับจ้างทางานปั๊ มน้ ามัน อาชีพรับจ้างทางานผลิตภัณฑ์พลาสติก อาชี พ
รับจ้างทางานเย็บผ้า อาชี พรับจ้างทางานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพรับจ้างทางานล้างรถ และ
ส่ วนใหญ่ รับ จ้า งท างานอยู่ใ นเขตพื้ นที่ ส านัก งานจัดหางานกรุ ง เทพมหานครพื้ นที่ 7 (เขตตลิ่ ง ชั่น
ทวีวฒั นา บางแค ภาษีเจริ ญ และหนองแขม) จานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.00 รองลงมารั บจ้าง
ทางานอยูใ่ นเขตพื้นที่ สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 5 (เขตคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง
สะพานสู ง หนองจอก และสายไหม) จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33 รับจ้างทางานอยูใ่ นเขตพื้นที่
สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 3 (เขตคลองเตย บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา และ
สวนหลวง) จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.33 รั บจ้างทางานอยู่ในเขตพื้นที่ สานัก งานจัดหางาน
กรุ งเทพมหานครพื้นที่ 4 (เขตคันนายาว บางกะปิ ลาดพร้ าว บึงกุ่ม และวังทองหลาง) จานวน 12 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.00 รั บ จ้า งท างานอยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ส านัก งานจัด หางานกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ 2
(เขตจอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน และราษฎบูรณะ) จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.33 รับจ้าง
ทางานอยู่ในเขตพื้นที่ สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 1 (เขตบางรัก ปทุมวัน ยานนาวา
สาทร และบางคอแหลม) จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 6.00 รับจ้างทางานอยู่ในเขตพื้นที่ สานักงาน
จัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 8 (เขตดุ สิต พระนคร ป้ อมปราบศัตรู พ่าย และสัมพันธวงศ์) จานวน
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.33 รับจ้างทางานอยู่ในเขตพื้นที่ สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 9
(เขตจตุจกั ร ดอนเมือง บางซื่ อ บางเขน และหลักสี่ ) จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.67 รับจ้างทางานอยู่
ในเขตพื้นที่ สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 6 (เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่
และบางพลัด) จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 และน้อยที่สุดรับจ้างทางานอยูใ่ นเขตพื้นที่ สานักงาน
จัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 10 (เขตดินแดง พญาไท ราชเทวี และห้วยขวาง) จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.00 ส่ วนใหญ่เดิ นทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยผ่านด่านแม่สอด จังหวัดตาก จานวน
41 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.33 รองลงมาด่ า นอรั ญ ประเทศ จ านวน 25 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.67
ด่านจังหวัดอุ บลราชธานี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 ด่านจังหวัดหนองคาย จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.33 ด่านจังหวัดสระแก้ว จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.33 ด่ านเกาะสอง จังหวัด
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ระนอง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.33 ด่านท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.67 และด่านจังหวัดจันทบุ รี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.67 ตามลาดับ และระยะเวลาที่แรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรไทยส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 6 – 10 ปี จานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ
44.67 รองลงมาอยูร่ ะหว่าง 11 – 20 ปี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 อยูร่ ะหว่าง 1 – 5 ปี จานวน
37 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.67 และน้อยที่สุด 21 ปี ขึ้นไป จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.67 และรายได้
ส่ วนใหญ่ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดื อน จานวน 97 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.67 รองลงมา 15,001 –
20,000 บาทต่อเดือน จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.33 น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และน้อยที่สุดตั้งแต่ 20,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.33
2.1.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ผลการวิเคราะห์ความพึ งพอใจของผูร้ ับบริ การของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 150 คน เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed - ended Form) โดยแบ่งเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกระบวนการทางานต่อหน่วยงาน จานวน 2 ข้อ
2. ด้านกระบวนการใช้บริ การ จานวน 6 ข้อ
3. ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ จานวน 4 ข้อ
4. ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก จานวน 5 ข้อ
5. ด้านผลจากการรับบริ การ จานวน 4 ข้อ
โดยมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ด้วย
วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และ
การแปลความหมายค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ตของระดับ ความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ การ ค านวณได้จากสู ตร
มีรายละเอียด ดังนี้
การหาค่ าอันตรภาคชั้น
ช่วงความกว้างยาวของอันตรภาคชั้น =
=
= 0.80
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การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.21 – 5.00 แปลว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.41 – 4.20 แปลว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.61 – 3.40 แปลว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.81 – 2.60 แปลว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00 - 1.80 แปลว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การหาค่ าเฉลีย่ เลขคณิต (Arithmetic Mean)
เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N

แทนค่าสู ตร

แทน จานวนคนในกลุ่ม
=
=
=
= 3.96

การหาค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลร่ วมกับค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนในแต่ละข้อ
หลักการของส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานจะพิจารณาค่ าของข้อมูล แต่ ละค่า มี ค วามแตกต่า งจากค่า เฉลี่ ย
เพียงใด กล่าวคือ เป็ นการนาข้อมูลทุกค่ามาหาผลต่างกับค่าเฉลี่ย ดังนี้
เมื่อ S.D.
Xi
N

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูล (ตัวที่ 1, 2, 3,...,N)
ค่าเฉลี่ย
จานวนคนในกลุ่ม
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แทนค่าสู ตร =
=
S.D =

(Xi - )
- )2
2

N
การแปลความหมายของค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.99 แปลว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ขึ้นไป แปลว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมแตกต่างกันมาก
ตารางที่ 2.1.2 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
คาถาม
มาก
มาก
ปาน น้ อย น้ อย
S.D. เกณฑ์ การ
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
ประเมิน
1. ด้ านกระบวนการทางานของหน่ วยงาน
1. ท่านมีความพึงพอใจในการ
69
18
63
0
0
3.96 0.940 พึงพอใจมาก
แก้ไขและการจัดการปั ญหา (46.00) (12.00) (42.00) (0.00) (0.00)
การนาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตามมติของรัฐบาลในการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เพื่อผ่านกระบวนการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตราและ
การพิจารณาอนุญาตการ
ทางานของคนต่างด้าว
2. ท่านมีความพึงพอใจในการ
63
27
51
9
0
3.96 1.033 พึงพอใจมาก
ให้บริ การของศูนย์บริ การฯ (42.00) (18.00) (34.00) (6.00) (0.00)
แบบเบ็ดเสร็ จ (OSS)
รวม 3.96 0.956 พึงพอใจมาก
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ตารางที่ 2.1.2 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (ต่อ)
คาถาม
มาก
มาก
ปาน
ทีส่ ุ ด
กลาง
2. ด้ านกระบวนการให้ บริการ
1. กระบวนการให้บริ การ
59
31
51
เหมาะสม และรวดเร็ วฉับไว (39.33) (20.67) (34.00)
2. กระบวนการให้บริ การไม่มี
59
31
51
ข้อผิดพลาด และถูกต้อง
(39.33) (20.67) (34.00)
3. จานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ
50
27
56
ต่อการให้บริ การ
(33.33) (18.00) (37.33)
4. การให้บริ การเป็ นไป
67
31
52
ตามลาดับก่อน - หลัง
(44.67) (20.67) (34.67)
5. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
59
51
40
ในการดาเนินการแก่
(39.33) (34.00) (26.67)
ผูร้ ับบริ การ
6. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ 59
43
48
และอานวยความสะดวก
(39.33) (28.67) (32.00)
แก่ผรู ้ ับบริ การ

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

S.D.

เกณฑ์ การ
ประเมิน

9
(6.00)
9
(6.00)
17
(11.33)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

3.93 0.988 พึงพอใจมาก

0
(0.00)

0
(0.00)

4.07 0.844 พึงพอใจมาก

3.93 0.988 พึงพอใจมาก
3.73 1.047 พึงพอใจมาก
4.10 0.888 พึงพอใจมาก
4.13 0.805 พึงพอใจมาก

รวม 3.98 0.853 พึงพอใจมาก
3. ด้ านบุคลิกภาพของเจ้ าหน้ าที่
1. การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย
2. พูดจาสุ ภาพ มีความ
เป็ นมิตร และยิม้ แย้ม
แจ่มใส
3. ให้คาแนะนา และตอบ
ข้อซักถามได้อย่างชัดเจน

68
60
22
0
(45.33) (40.00) (14.67) (0.00)
77
56
17
0
(51.33) (37.33) (11.33) (0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

4.31 0.714

77
56
17
0
(51.3) (37.33) (11.33) (0.00)

0
(0.00)

4.40 0.685

4.40 0.685

พึงพอใจ
มากที่สุด
พึงพอใจ
มากที่สุด
พึงพอใจ
มากที่สุด
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ตารางที่ 2.1.2 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (ต่อ)
คาถาม
มาก
มาก
ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
4. มีความกระตือรื อร้น
68
56
26
0
เอาใจใส่ และให้บริ การ
(45.33) (37.33) (17.33) (0.00)
ด้วยความเต็มใจ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
0
(0.00)

S.D.
4.28 0.743

รวม 4.35 0.660
4. ด้ านสถานทีแ่ ละสิ่ งอานวยความสะดวก
1. อาคารสถานที่สะดวก
22
กว้างขวางเหมาะสม
(14.67)
2. มีป้ายบอกตาแหน่งและ
28
จุดให้บริ การต่างๆ
(18.67)
3. สถานที่สะอาด แสงสว่าง
13
เพียงพอ และเป็ นระเบียบ
(8.67)
4. ห้องน้ าสะอาด เพียงพอ
28
ต่อผูร้ ับบริ การ
(18.67)
5. มีที่นง่ั เพียงพอต่อ
9
ผูร้ ับบริ การ
(6.00)

33
(22.00)
35
(23.33)
39
(26.00)
67
(44.67)
67
(44.67)

พึงพอใจมากที่สุด

0
(0.00)
0
(0.00)
8
(5.33)
18
(12.00)
35
(23.33)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
7
(4.67)
รวม

3.93 0.603 พึงพอใจมาก

20
86
44
0
(13.33) (57.33) (29.33) (0.00)
2. การบริ การที่ตรงกับความ
19
81
50
0
ต้องการ และถูกต้อง
(12.67) (54.00) (33.33) (0.00)
3. การบริ การอย่างต่อเนื่ องจน
31
84
35
0
เสร็ จสิ้ นภารกิจ
(20.67) (56.00) (23.33) (0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

3.84 0.635 พึงพอใจมาก

5. ด้ านผลจากการรับบริการ
1. ได้รับความสะดวกรวดเร็ ว

95
(63.33)
87
(58.00)
90
(60.00)
37
(24.67)
32
(21.33)

เกณฑ์ การ
ประเมิน
พึงพอใจ
มากที่สุด

3.95 0.649 พึงพอใจมาก
3.72 0.696 พึงพอใจมาก
2.50 0.932 พึงพอใจน้อย
3.01 0.938

พึงพอใจ
ปานกลาง
3.42 0.652 พึงพอใจมาก

3.79 0.648 พึงพอใจมาก
3.97 0.665 พึงพอใจมาก
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ตารางที่ 2.1.2 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (ต่อ)
คาถาม
มาก
มาก
ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
4. ได้รับการบริ การที่คุม้ ค่า
13
93
44
0
และเป็ นประโยชน์
(8.67) (62.00) (29.33) (0.00)

น้ อย
S.D. เกณฑ์ การ
ทีส่ ุ ด
ประเมิน
0
3.79 0.583 พึงพอใจมาก
(0.00)
รวม 3.85 0.571 พึงพอใจมาก
โดยรวม 3.89 0.622 พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 2.1.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การตรวจสัญชาติ
การตรวจลงตรา และพิ จ ารณาอนุ ญ าตท างานของแรงงานต่ า งด้ า วสั ญ ชาติ ก ั ม พู ช า ลาว และ
เมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมจากการรับบริ การดังกล่าวอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.89) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านกระบวนการทางานในการแก้ไขปั ญหา และการจัดการปั ญหาการนาเข้าแรงงานต่างด้าว
ตามมติของรัฐบาลในการจดทะเบี ยนแรงงานต่างด้าว เพื่อผ่านกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจ
ลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตทางานของคนต่างด้าว พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความพึงพอใจ
มาก ( = 3.96) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมแตกต่างกันมาก และในส่ วนการให้บริ การ
ของศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (OSS) พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับ
ความพึงพอใจมาก ( = 3.96) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก เมื่ อ
พิจารณาจากกระบวนการทางานของหน่ วยงาน พบว่าเกณฑ์การประเมิ นโดยรวมอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก ( = 3.96) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2. ด้านกระบวนการให้บริ การ ณ ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาต
ทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ในการ
ให้บริ การมีความเหมาะสม และรวดเร็ วฉับไวในขั้นตอนต่างๆ พบว่าเกณฑ์การประเมิ นอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ( = 3.93) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก พร้อมทั้ง
กระบวนการให้บริ การไม่พบข้อผิดพลาด และความถูกต้อง พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความ
พึงพอใจมาก ( = 3.93) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และมีจานวน
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เจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.73)
และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมแตกต่างกันมาก และการให้บริ การเป็ นไปตามลาดับก่อน –
หลัง พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.10) และมีความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาในการดาเนิ นการแก่ผรู ้ ับบริ การ ณ
ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติฯ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.13) และมี
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก พร้ อมทั้งเจ้าหน้าที่ ให้ความช่ วยเหลื อและ
อานวยความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.07)
และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก เมื่อพิจารณาจากกระบวนการให้บริ การ
พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.98) และมีความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
3. ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ น
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.31) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
มาก และเจ้า หน้า ที่ พูดจาสุ ภาพ มี ค วามเป็ นมิ ตร และยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใสต่ อการให้บ ริ การ พบว่า เกณฑ์
การประเมินอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.40) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวม
ไม่แตกต่างกันมาก และมีการให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.40) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
มาก พร้อมทั้งมีความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ และให้บริ การด้วยความเต็มใจ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.28) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกัน
มาก เมื่อพิจารณาจากบุคลิ กภาพของเจ้าหน้าที่ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ( = 4.35) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
4. ด้า นสถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก ณ ศูนย์บ ริ การตรวจสั ญชาติ ฯ ในส่ วนของอาคาร
สถานที่มีความสะดวก กว้างขวาง และเหมาะสมต่อการให้บริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.93) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
และมีป้ายบอกตาแหน่ง และจุดให้บริ การเห็นชัดเจน พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยูใ่ นระดับความ
พึงพอใจมาก ( = 3.95) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก สถานที่สะอาด
มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ และเป็ นระเบี ย บ พบว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ความ
พึงพอใจมาก ( = 3.72) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก มีห้องน้ า
ที่ ส ะอาด เพี ย งพอต่ อผูร้ ั บบริ ก าร พบว่า เกณฑ์ก ารประเมิ นโดยรวมอยู่ในระดับ ความพึง พอใจน้อย
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( = 2.50) และมี ค วามพึง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารโดยรวมไม่ แตกต่า งกันมาก มี ที่นั่งที่ เพีย งพอต่ อ
ผูร้ ั บบริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมิ นอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง ( = 3.01) และมีความ
พึง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารโดยรวมไม่ แตกต่ า งกันมาก เมื่ อพิจารณาจากสถานที่ และสิ่ งอานวยความ
สะดวก พบว่าเกณฑ์การประเมิ นโดยรวมอยู่ใ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.42) และมีความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
5. ผลจากการรับบริ การ ผูร้ ับบริ การได้รับความสะดวกและรวดเร็ ว พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.84) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
การให้บริ การตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ และมีความถูกต้อง พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ น
ระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.79) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก มี
การให้บริ การอย่างต่อเนื่ องและเสร็ จสิ้ นภารกิจภายใน 1 วัน พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความ
พึงพอใจมาก ( = 3.97) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และได้รับ
บริ การที่คุม้ ค่าและเป็ นประโยชน์ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.79)
และมี ความพึง พอใจของผูร้ ั บบริ การโดยรวมไม่แตกต่า งกันมาก เมื่ อพิจารณาผลจากการรั บบริ การ
พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.85) และมีความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
การเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ ความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การ ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยอาศัยสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistice) คือ การสรุ ป
อ้างอิงข้อมูลที่ได้จากกลุ่ มตัวอย่าง มีการกาหนดค่าข้อมูลและคานวณในโปรแกรม SPSS ด้วยวิธีการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
การแปลความหมาย โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95 % (ระดับนัยสาคัญ 0.05)
1. ค่า Significance (Sig.) ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริ การไม่แตกต่างกัน
2. ค่า Significance (Sig.) ที่ระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การแตกต่างกัน
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ตารางที่ 2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
1. จาแนกตามเพศ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
เพศ N
S.D
ชาย 62 3.83 0.971
1. ด้านกระบวนการทางานต่อหน่วยงาน
หญิง 88 4.05 0.941
รวม 150 3.96 0.956
ชาย 62 3.86 0.872
2. ด้านกระบวนการให้บริ การ
หญิง 88 4.07 0.833
รวม 150 3.98 0.853
ชาย 62 4.30 0.621
3. ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
หญิง 88 4.38 0.688
รวม 150 4.35 0.660
ชาย 62 3.45 0.729
4. ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
หญิง 88 3.40 0.595
รวม 150 3.42 0.652
ชาย 62 3.93 0.603
5. ด้านผลจากการรับบริ การ
หญิง 88 3.79 0.544
รวม 150 3.85 0.571
ชาย 62 3.86 0.641
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ทั้ง 5 ด้าน
หญิง 88 3.92 0.612
รวมทั้งสิ้น 150 3.89 0.622

Sig
0.165

0.138

0.492

0.671

0.143

0.577

จากตารางที่ 2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุ คคลระหว่างความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดย
จาแนกตามเพศของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศหญิง จานวน 88 คน รองลงมา
เพศชาย จานวน 62 คน รวมทั้งสิ้ น 150 คน มี ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้า น
กระบวนการทางานต่อหน่ วยงาน (2) ด้านกระบวนการให้บริ การ (3) ด้านบุคลิ กภาพของเจ้าหน้าที่
(4) ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก และ(5) ด้านผลจากการรับบริ การ ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
2. จาแนกตามสัญชาติ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
สั ญชาติ N
S.D
กัมพูชา 49 3.79 0.968
1. ด้านกระบวนการทางานต่อหน่วยงาน
ลาว
42 4.08 0.917
เมียนมา 59 4.02 0.969
รวม 150 3.96 0.956
กัมพูชา 49 3.82 0.875
2. ด้านกระบวนการให้บริ การ
ลาว
42 4.11 0.803
เมียนมา 59 4.03 0.861
รวม 150 3.98 0.853
กัมพูชา 49 4.27 0.678
3. ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
ลาว
42 4.42 0.645
เมียนมา 59 4.36 0.659
รวม 150 4.35 0.660
กัมพูชา 49 3.40 0.746
4. ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
ลาว
42 3.40 0.566
เมียนมา 59 3.45 0.634
รวม 150 3.42 0.652
กัมพูชา 49 3.90 0.618
5. ด้านผลจากการรับบริ การ
ลาว
42 3.78 0.527
เมียนมา 59 3.86 0.565
รวม 150 3.85 0.571
กัมพูชา 49 3.82 0.656
ลาว
42 3.93 0.586
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ทั้ง 5 ด้าน
เมียนมา 59 3.92 0.624
รวมทั้งสิ้น 150 3.89 0.622

Sig

0.283

0.224

0.535

0.885

0.591

0.592
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จากตารางที่ 2.1.3 ผลการศึก ษาปั จจัยส่ วนบุ คคลระหว่างความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร โดย
จาแนกตามสัญชาติข องผูใ้ ช้บริ การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สัญชาติ เมี ยนมา จานวน 59 คน
รองลงมาสั ญชาติ ก ัมพูชา จานวน 49 คน และสัญชาติ ลาว จานวน 42 คน รวมทั้งสิ้ น 150 คน มี ความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านกระบวนการทางานต่อหน่วยงาน (2) ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ (3) ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ (4) ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก และ(5) ด้านผลจาก
การรับบริ การ ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การที่ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
3. จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ระดับการศึกษา N
ไม่ได้รับการศึกษา 52 3.88
1. ด้านกระบวนการทางานต่อหน่วยงาน
ประถมศึกษา
51 4.06
มัธยมศึกษา
47 3.95
รวม 150 3.96
ไม่ได้รับการศึกษา 52 3.86
2. ด้านกระบวนการให้บริ การ
ประถมศึกษา
51 4.08
มัธยมศึกษา
47 4.02
รวม 150 3.98
ไม่ได้รับการศึกษา 52 4.28
3. ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
ประถมศึกษา
51 4.38
มัธยมศึกษา
47 4.38
รวม 150 4.35
ไม่ได้รับการศึกษา 52 3.30
4. ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
ประถมศึกษา
51 3.55
มัธยมศึกษา
47 3.43
รวม 150 3.42

S.D
0.918
0.973
0.990
0.956
0.877
0.830
0.852
0.853
0.661
0.660
0.667
0.660
0.644
0.651
0.648
0.652

Sig

0.620

0.391

0.698

0.153
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ตารางที่ 2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
3. จาแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ)
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ระดับการศึกษา N
ไม่ได้รับการศึกษา 52 3.83
5. ด้านผลจากการรับบริ การ
ประถมศึกษา
51 3.86
มัธยมศึกษา
47 3.86
รวม 150 3.85
ไม่ได้รับการศึกษา 52 3.80
ประถมศึกษา
51 3.97
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ทั้ง 5 ด้าน
มัธยมศึกษา
47 3.91
รวมทั้งสิ้น 150 3.89

S.D
0.559
0.605
0.559
0.571
0.623
0.632
0.613
0.622

Sig

0.938

0.391

จากตารางที่ 2.1.3 ผลการศึ กษาปั จจัย ส่ วนบุ คคลระหว่างความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร โดย
จาแนกตามระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา จานวน
52 คน รองลงมาระดับประถมศึกษา จานวน 51 คน และระดับมัธยมศึกษา จานวน 47 คน รวมทั้งสิ้ น
150 คน มีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านกระบวนการทางานต่อหน่วยงาน (2) ด้าน
กระบวนการให้บริ การ (3) ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ (4) ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
และ(5) ด้านผลจากการรับบริ การ ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การที่ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
4. จาแนกตามรายได้
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
รายได้
N
น้อยกว่า 10,000 บาท 25 3.88
10,001 – 15,000 บาท 97 3.93
1. ด้านกระบวนการทางานต่อหน่วยงาน
15,001 – 20,000 บาท 26 4.21
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 2 3.25
รวม 150 3.96

S.D
0.971
0.952
0.971
0.354
0.956

Sig

0.367
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ตารางที่ 2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
4. จาแนกตามรายได้ (ต่อ)
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
รายได้
N
น้อยกว่า 10,000 บาท
25 3.82
10,001 – 15,000 บาท
97 3.97
2. ด้านกระบวนการให้บริ การ
15,001 – 20,000 บาท
26 4.24
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 2 3.17
รวม 150 3.98
น้อยกว่า 10,000 บาท
25 4.29
10,001 – 15,000 บาท
97 4.32
3. ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่
15,001 – 20,000 บาท
26 4.51
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 2 4.12
รวม 150 4.35
น้อยกว่า 10,000 บาท
25 3.22
10,001 – 15,000 บาท
97 3.46
4. ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก
15,001 – 20,000 บาท
26 3.52
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 2 2.90
รวม 150 3.42
น้อยกว่า 10,000 บาท
25 3.94
10,001 – 15,000 บาท
97 3.79
5. ด้านผลจากการรับบริ การ
15,001 – 20,000 บาท
26 3.96
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 2 4.12
รวม 150 3.85

S.D
0.894
0.822
0.907
0.236
0.853
0.615
0.687
0.618
0.177
0.660
0.609
0.649
0.696
0.141
0.652
0.447
0.603
0.560
0.177
0.571

Sig

0.167

0.550

0.221

0.379
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ตารางที่ 2.1.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
4. จาแนกตามรายได้ (ต่อ)
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
รายได้
N
น้อยกว่า 10,000 บาท 25 3.80
10,001 – 15,000 บาท 97 3.88
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ทั้ง 5 ด้าน
15,001 – 20,000 บาท 26 4.06
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 2 3.48
รวมทั้งสิ้น 150 3.89

S.D

Sig

0.590
0.625
0.648
0.000
0.622

0.326

จากตารางที่ 2.1.3 ผลการศึก ษาปั จจัยส่ วนบุ คคลระหว่างความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร โดย
จาแนกตามรายได้ของผูใ้ ช้บริ ก าร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท
จานวน 97 คน รองลงมามีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท จานวน 26 คน มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท
จานวน 25 คน และมีรายได้ต้ งั แต่ 20,001 บาทขึ้นไป จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้ น 150 คน มีความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารทั้ง 5 ด้า น ดัง นี้ (1) ด้า นกระบวนการท างานต่ อ หน่ ว ยงาน (2) ด้า นกระบวนการ
ให้บริ การ (3) ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ (4) ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก และ(5) ด้านผล
จากการรั บ บริ ก าร ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญมากกว่า หรื อ เท่ า กับ 0.05 มี ความพึ งพอใจต่ อ การใช้บ ริ ก ารที่
ไม่แตกต่างกัน
2.1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแรงงานต่างด้าว
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ของจานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 150 คน แรงงานต่างด้าวที่
ได้แสดงความคิ ดเห็ น จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.67 และแรงงานต่ างด้า วที่ ไ ม่ได้แสดงความ
คิดเห็น จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.33 ดังนี้
จากการแสดงความคิดเห็นพบว่าแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ใน
ปี งบประมาณ 2559 ณ ศูนย์บริ การจดทะเบี ยนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service)
แรงงานต่างด้าวต้องการให้มีการเปิ ดศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาต
ทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียน ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ เพิ่มอีกหลายๆ
แห่ง เนื่องจากศูนย์ที่เปิ ดอยู่ ณ ปั จจุบนั มีจานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
การติดต่อใช้บริ การแต่ละครั้งมีจานวนแรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมาก สถานที่น้ นั ๆ มี
พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้บริ การ และการรับบัตรคิวใช้ระยะเวลานานในแต่ละวัน
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ขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจ
ลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียน ในลักษณะบริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จ พบว่าการให้บริ การในแต่ละจุดบริ การมีการให้บริ การที่ดีอยู่แล้ว แต่ตอ้ งการให้มีการ
ลดขั้นตอนการให้บริ การ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิมีจานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ
ความร่ วมมื อของรัฐบาลไทยและประเทศคู่ภาคี (MOU) ทั้ง 3 สัญชาติ ในการตรวจ
สัญชาติ พบว่าแรงงานต่างด้าวต้องการให้มีการร่ วมมือของรัฐบาลไทยต่อแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ
คือ ไทย – กัมพูชา ไทย – ลาว และไทย – เมียนมา อย่างเต็มรู ปแบบในการให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพ และความทันสมัย และความถูกต้องได้อย่างยัง่ ยืน ในการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา
และขออนุญาตทางาน ให้อยูใ่ นราชอาณาจักร ให้รวดเร็ วขึ้น
2.2 เจ้ าหน้ าที่
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา สถานะ ตาแหน่ง ประสบการณ์ทางาน รายได้ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการ
หาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้ อยละ (Percentage)
คานวณได้จากสู ตร รายละเอียด ดังนี้
ค่าร้อยละ =
ตารางที่ 2.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

x 100
จานวน

ร้ อยละ

17
23
40

42.50
57.50
100

77

ตารางที่ 2.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
อื่นๆ
รวม
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
สถานะ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

จานวน

ร้ อยละ

26
8
3
3
40

65
20
7.50
7.50
100

17
22
1
40

42.50
55
2.50
100

38
2
40

95
5
100

7
6
27
40

17.50
15
67.50
100

78

ตารางที่ 2.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
ตาแหน่ ง
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
รวม
ประสบการณ์ ทางาน
น้อยกว่า 2 ปี
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปี ขึ้นไป
รวม
รายได้
น้อยกว่า 12,000 บาท
12,001 – 15,000 บาท
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้ อยละ

3
5
1
17
14
40

7.50
12.50
2.50
42.50
35
100

1
25
7
2
5
40

2.5
62.50
17.50
5
12.50
100

14
19
7
40

35
47.50
17.50
100

จาตารางที่ 2.2.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถามของเจ้า หน้า ที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน จานวน 40 คน พบว่าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา
และพิจารณาอนุ ญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50 และเป็ นเพศชาย จานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 และส่ วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 อายุ
31 - 40 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 อายุ 41 - 50 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 และอายุ
51 ปี ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสแล้ว จานวน 22 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 55.00 สถานภาพโสด จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 และหย่าร้ าง จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.50 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.00 รองลงมา
ปริ ญญาโท จานวน 2 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.00 เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิ บ ตั ิ ง านส่ วนใหญ่ เป็ นลู ก จ้างชั่วคราว
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 รองลงมาเป็ นข้าราชการ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 และ
เป็ นพนักงานราชการ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 ส่ วนใหญ่ตาแหน่งนักวิชาการแรงงาน จานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 รองลงมาตาแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00
ตาแหน่ ง นักวิชาการเงิ นและบัญชี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 ตาแหน่ งนัก วิชาการแรงงาน
ชานาญการ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 และเจ้าพนักงานธุ รการชานาญการ จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.50 และส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานระหว่าง 3 – 5 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50
มีประสบการณ์ทางานระหว่าง 6 – 10 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50 มีประสบการณ์ทางาน 16 ปี
ขึ้ นไป จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 มี ประสบการณ์ ทางานระหว่าง 11 – 15 ปี จานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.00 และมีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 2 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 ส่ วนใหญ่
มีรายได้ระหว่าง 12,001 – 15,000 บาทต่อเดือน จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 รองลงมามีรายได้
น้อยกว่า 12,000 บาท จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 และมีรายได้ต้ งั แต่ 20,001 บาทขึ้นไป จานวน
7 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและระบบงาน
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่ วยงานและระบบงาน ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 40 คน เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed - ended Form) โดยแบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการจัดสรรของหน่วยงาน จานวน 8 ข้อ
2. ด้านการให้บริ การ จานวน 3 ข้อ
3. ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก จานวน 4 ข้อ
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ด้วย
วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และ
การแปลความหมายค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ตของระดับ ความพึ ง พอใจของเจ้า หน้า ที่ ที่ มี ต่อหน่ ว ยงานและ
ระบบงาน คานวณได้จากสู ตร รายละเอียด ดังนี้
การหาค่ าอันตรภาคชั้น
ช่วงความกว้างยาวของอันตรภาคชั้น =
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=
= 0.80
การแปลความหมาย
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ร ะหว่า ง 4.21 – 5.00 แปลว่า ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อหน่ ว ยงานและระบบงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ร ะหว่า ง 3.41 – 4.20 แปลว่า ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อหน่ ว ยงานและระบบงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ร ะหว่า ง 2.61 – 3.40 แปลว่า ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อหน่ ว ยงานและระบบงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ร ะหว่า ง 1.81 – 2.60 แปลว่า ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อหน่ ว ยงานและระบบงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่า ง 1.00 - 1.80 แปลว่า ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ หน่ ว ยงานและระบบงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การหาค่ าเฉลีย่ เลขคณิต (Arithmetic Mean)
เมื่อ
N
แทนค่าสู ตร

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
แทน จานวนคนในกลุ่ม
=
=
=
= 2.80

การหาค่ าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลร่ วมกับค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนในแต่ละ
ข้อ หลัก การของส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน จะพิ จ ารณาว่า ค่ า ของข้อมู ล แต่ ล ะค่ า มี ค วามแตกต่ า งจาก
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ค่าเฉลี่ ย เพียงใด กล่ าวคื อ เป็ นการนาข้อมูลทุ กค่า มาหาผลต่างกับค่ าเฉลี่ ย โดยคานวณได้จากสู ตร
รายละเอียด ดังนี้
เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Xi
แทน ข้อมูล (ตัวที่ 1, 2, 3,...,N)
แทน ค่าเฉลี่ย
N
แทน จานวนคนในกลุ่ม
แทนค่าสู ตร =
S.D

=
=

(Xi - )
- )2
2

N
การแปลความหมายของค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์ ดังนี้
ค่า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.99 แปลว่า ความพึงพอใจที่ มี ต่อหน่ วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ขึ้ นไป แปลว่า ความพึงพอใจที่ มีต่อหน่ วยงานและระบบงาน
โดยรวมแตกต่างกันมาก
ตารางที่ 2.2.2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานของกลุ่มตัวอย่าง
คาถาม
มาก
มาก
ปาน น้ อย
น้ อย
S.D. เกณฑ์ การ
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
ประเมิน
1. ด้ านการบริหารจัดการและการจัดสรรของหน่ วยงาน
1. ความพึงพอใจ ก่อน การ
0
0
32
8
0
2.80 0.447 พึงพอใจ
เปิ ดศูนย์บริ การฯ แบบ
(0.00) (0.00) (80.00) (20.00) (0.00)
ปานกลาง
เบ็ดเสร็ จ (OSS)
2. ความพึงพอใจ หลัง การ
6
26
8
0
0
4.00 0.707 พึงพอใจมาก
เปิ ดศูนย์บริ การฯ แบบ
(15.00) (65.00) (20.00) (0.00) (0.00)
เบ็ดเสร็ จ (OSS)
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ตารางที่ 2.2.2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
คาถาม
มาก
มาก
ปาน น้ อย
น้ อย
S.D.
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการ
6
34
0
0
0
4.20 0.447
สนับสนุนด้านงบประมาณ (15.00) (85.00) (0.00) (0.00) (0.00)
วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อ
การดาเนินงานในการเปิ ด
ศูนย์บริ การฯ
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
0
35
5
0
0
3.80 0.447
สภาพแวดล้อมในการ
(0.00) (87.50) (12.50) (0.00) (0.00)
ทางานของหน่วยงานที่เอื้อ
ต่อการทางาน
5. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระ
0
32
8
0
0
3.80 0.447
งานที่ได้รับมอบหมาย
(0.00) (80.00) (20.00) (0.00) (0.00)
6. ความเป็ นอิสระใน
6
26
8
0
0
3.80 1.095
การตัดสิ นใจในงาน ตาม
(15.00) (65.00) (20.00) (0.00) (0.00)
ขอบเขตความรับผิดชอบ
7. ความพึงพอใจที่มีต่อ
0
32
8
0
0
3.80 0.447
หน่วยงานที่ให้ความสาคัญ (0.00) (80.00) (20.00) (0.00) (0.00)
ในการสร้างการมีส่วนร่ วม
ของเจ้าหน้าที่ในการทางาน
เป็ นทีม
8. จานวนเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ
6
21
5
8
0
3.60 1.140
ต่อการปฏิบตั ิงาน
(15.00) (52.5) (12.50) (20.00) (0.00)
รวม 3.72 0.476

เกณฑ์ การ
ประเมิน
พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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ตารางที่ 2.2.2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
คาถาม
มาก
มาก
ปาน น้ อย น้ อย
S.D.
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
2. ด้ านการให้ บริการ
1. บุคลากรมีความเข้าใจใน
0
27
13
0
0
3.60 0.548
ระบบงาน ความตั้งใจ และ (0.00) (67.50) (32.50) (0.00) (0.00)
ความพยายามในการ
ให้บริ การที่ถูกต้อง และเป็ น
ธรรมแก่ผใู ้ ช้บริ การ
2. มีการปรับปรุ งและแก้ไข
6
34
0
0
0
4.20 0.447
ปัญหาการทางานให้
(15.00) (85.00) (0.00) (0.00) (0.00)
งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เช่น การปฏิบตั ิงานแต่ละ
ขั้นตอนรวดเร็ วขึ้น ทันเวลา
คุณภาพงานดีข้ ึน
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจมากขึ้น
3. ให้บริ การด้วยความสุ ภาพ
27
5
8
1
0
3.40 0.894
พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้ม
(67.50) (12.50) (20.00) (20.00) (0.00)
เอาใจใส่ ในการให้บริ การ
รวม 3.77 0.473
3. ด้ านการติดต่ อประสานงานหน่ วยงานภายนอก
1. หน่วยงานภายนอกให้ความ
0
22
18
0
0
3.60 0.548
ร่ วมมือในการทางานแต่ละ (0.00) (55.00) (45.00) (0.00) (0.00)
ขั้นตอนเป็ นอย่างดี

เกณฑ์ การ
ประเมิน
พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
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ตารางที่ 2.2.2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
คาถาม
มาก
มาก
ปาน น้ อย น้ อย
S.D.
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
2. หน่วยงานภายนอกให้ความ
0
32
0
8
0
3.60 0.894
ร่ วมมือในการประชุม
(0.00) (80.00) (0.00) (20.00) (0.00)
ปรึ กษาหารื อในการแก้ไข
ปั ญหาแต่ละครั้งเป็ นอย่างดี
3. การติดต่อสื่ อสารเข้าใจ
0
19
21
0
0
3.60 0.548
ตรงกัน ไม่เกิดปั ญหาและ
(0.00) (47.50) (52.50) (0.00) (0.00)
อุปสรรคในการทางาน
4. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
6
26
0
8
0
3.80 1.095
หน่วยงานภายนอกอย่าง
(15.00) (65.00) (0.00) (20.00) (0.00)
สม่าเสมอ
รวม 3.59 0.502
โดยรวม 3.70 0.469

เกณฑ์ การ
ประเมิน
พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 2.2.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงาน
และระบบงาน ณ ศู นย์บ ริ ก ารการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิ จารณาอนุ ญาตท างานของ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กมั พูชา ลาว และเมี ยนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ พบว่าเกณฑ์การ
ประเมิ นโดยรวมจากการรับบริ การดังกล่าวอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.70) และมีความ
พึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านการบริ หารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ ในการเปิ ดศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การ
ตรวจลงตรา และพิ จารณาอนุ ญาตทางานของแรงงานต่า งด้าวสั ญชาติ กมั พูชา ลาว และเมี ย นมา ใน
ลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความพึงพอใจปานกลาง ( = 2.80)
และมีความพึงพอใจที่ มีต่อหน่ วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และหลังจากเปิ ด
ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิ จารณาอนุ ญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก ( = 4.00) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
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และการสนับ สนุ น ด้า นงบประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ มี ค วามเพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งานในการเปิ ด
ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติฯ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.20) และมี
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และมีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน พบว่ า เกณฑ์ ก ารประเมิ น อยู่ ใ นระดับ ความพึ ง พอใจมาก
( = 3.80) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.80) และมีความ
พึงพอใจที่ มีต่อหน่ วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก พร้ อมทั้งสามารถตัดสิ นใจตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบในงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
( = 3.80) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมแตกต่างกันมาก และหน่วยงาน
ให้ความสาคัญในการสร้างความมีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าที่ในการทางานเป็ นทีม พบว่าเกณฑ์การประเมิน
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.80) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวม
ไม่แตกต่างกันมาก และจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับ
ความพึงพอใจมาก ( = 3.60) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่าง
กันมาก เมื่อพิจารณาจากการบริ หารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.72) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่ วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2. ด้านการให้บริ การในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบงาน ความตั้งใจ และ
ความพยายามในการให้บริ การที่ ถูกต้อง และเป็ นธรรมแก่ ผูใ้ ช้บริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมิ นโดย
รวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.60) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่ วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และมีการปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหาในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
เช่น ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วขึ้น ทันเวลา คุ ณภาพของงานดีข้ ึน พบว่าเกณฑ์การประเมิน
โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.20) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันมาก มีการให้บริ การด้วยความสุ ภาพ พูดจาไพเราะ ยิม้ แย้ม และเอาใจใส่ ในการ
ให้บริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมิ นโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.40) และมีความ
พึงพอใจที่มีต่อหน่ วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก เมื่อพิจารณาจากการให้บริ การใน
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.77)
และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
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3. ในการติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิ งาน ณ
ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ ฯ ให้ความร่ วมมื อในการทางานแต่ละขั้นตอนเป็ นอย่างดี พบว่าเกณฑ์การ
ประเมินโดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.60) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและ
ระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก พร้ อมทั้งให้ความร่ วมมื อในการประชุ ม ปรึ กษาหารื้ อในการ
แก้ไ ขปั ญหาแต่ล ะครั้ ง เป็ นอย่า งดี พบว่า เกณฑ์การประเมิ นโดยรวมอยู่ในระดับ ความพึง พอใจมาก
( = 3.60) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และการ
ติดต่อสื่ อสารมีความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่เกิดปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน พบว่าเกณฑ์การประเมิน
โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.60) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันมาก และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ พบว่าเกณฑ์การ
ประเมินโดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.80) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและ
ระบบงานโดยรวมแตกต่างกันมาก เมื่อพิจารณาจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พบว่า
เกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.59) และมีความพึงพอใจที่มีต่อ
หน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2.2.3 ผลการศึ ก ษาปั จจัยส่ วนบุ คคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อหน่ วยงาน
และระบบงาน
การเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ ความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การ ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยอาศัยสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistice) คือ การสรุ ป
อ้างอิงข้อมูลที่ได้จากกลุ่ มตัวอย่าง มีการกาหนดค่าข้อมูลและคานวณในโปรแกรม SPSS ด้วยวิธีการ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
การแปลความหมาย โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95 % (ระดับนัยสาคัญ 0.05)
1. ค่า Significance (Sig.) ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานและระบบงานที่ไม่แตกต่างกัน
2. ค่า Significance (Sig.) ที่ระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
และระบบงานที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่ วยงานและ
ระบบงาน
1. จาแนกตามเพศ
ความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่ทมี่ ีต่อหน่ วยงาน
เพศ N
S.D.
Sig
และระบบงาน
ชาย 17 3.67 0.494
1. ด้านการจัดสรรของหน่วยงาน
หญิง 23 3.76 0.470
0.577
รวม 40 3.72 0.476
ชาย 17 3.73 0.489
2. ด้านการให้บริ การ
หญิง 23 3.80 0.469
0.642
รวม 40 3.77 0.473
ชาย 17 3.65 0.552
3. ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก
หญิง 23 3.55 0.470
0.571
รวม 40 3.59 0.502
ชาย 17 3.67 0.499
ความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน
ทั้ง 3 ด้าน
หญิง 23 3.71 0.456
0.816
รวมทั้งสิ้น 40 3.69 0.469
จากตารางที่ 2.2.3 ผลการศึ ก ษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ที่ มีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจาแนกตามเพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศหญิง จานวน 23 คน
และรองลงมาเพศชาย จานวน 17 คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน มีความพึงพอใจต่อหน่ วยงานและระบบงาน
ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการจัดสรรของหน่วยงาน (2) ด้านการให้บริ การ และ(3) ด้านการติดต่อประสานงาน
หน่ วยงานภายนอก ที่ ระดับ นัย ส าคัญมากกว่า หรื อ เท่ า กับ 0.05 มี ความพึ งพอใจต่ อหน่ วยงานและ
ระบบงานที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน
2. จาแนกตามระดับการศึกษา
ความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่ทมี่ ีต่อหน่ วยงาน
ระดับ
N
S.D.
Sig
และระบบงาน
การศึกษา
ปริ ญญาตรี 38 3.72 0.488
1. ด้านการจัดสรรของหน่วยงาน
ปริ ญญาโท 2 3.75 0.177
0.926
รวม 40 3.72 0.476
ปริ ญญาตรี 38 3.77 0.478
2. ด้านการให้บริ การ
ปริ ญญาโท 2 3.67 0.471
0.763
รวม 40 3.77 0.473
ปริ ญญาตรี 38 3.59 0.515
3. ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก
ปริ ญญาโท 2 3.62 0.177
0.929
รวม 40 3.59 0.502
ปริ ญญาตรี 38 3.69 0.481
ความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน
ทั้ง 3 ด้าน
ปริ ญญาโท 2 3.70 0.141
0.988
รวมทั้งสิ้น 40 3.69 0.469
จากตารางที่ 2.2.3 ผลการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลระหว่างความพึ งพอใจของเจ้าหน้า ที่ ที่ มีต่อ
หน่ วยงานและระบบงาน โดยจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ระดับ
ปริ ญ ญาตรี จ านวน 38 คน และรองลงมาปริ ญ ญาโท จ านวน 2 คน รวมทั้ง สิ้ น 40 คน มี ค วาม
พึงพอใจต่อหน่ วยงานและระบบงาน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการจัดสรรของหน่ วยงาน (2) ด้านการ
ให้บริ การ และ(3) ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ
0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน
3. จาแนกตามสถานะ
ความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่ทมี่ ีต่อหน่ วยงาน
สถานะ
N
S.D.
Sig
และระบบงาน
ข้าราชการ
7 3.77 0.453
1. ด้านการจัดสรรของหน่วยงาน
พนักงานราชการ
6 3.46 0.465
0.357
ลูกจ้างชัว่ คราว
27 3.76 0.482
รวม 40 3.72 0.476
ข้าราชการ
7 3.81 0.466
2. ด้านการให้บริ การ
พนักงานราชการ
6 3.44 0.455
0.196
ลูกจ้างชัว่ คราว
27 3.83 0.466
รวม 40 3.77 0.473
ข้าราชการ
7 3.61 0.476
3. ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงาน
พนักงานราชการ
6 3.50 0.592
0.889
ภายนอก
ลูกจ้างชัว่ คราว
27 3.61 0.506
รวม 40 3.59 0.502
ข้าราชการ
7 3.73 0.444
ความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน
พนักงานราชการ
6 3.47 0.488
0.444
ทั้ง 3 ด้าน
ลูกจ้างชัว่ คราว
27 3.74 0.474
รวมทั้งสิ้น 40 3.69 0.469
จากตารางที่ 2.2.3 ผลการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลระหว่างความพึ งพอใจของเจ้าหน้า ที่ ที่ มีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจาแนกตามสถานะ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานะลูกจ้าง
ชัว่ คราว จานวน 27 คน และรองลงมามีสถานะข้าราชการ จานวน 7 คน และสถานะพนักงานราชการ
จานวน 6 คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน มีความพึงพอใจต่อหน่ วยงานและระบบงาน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้าน
การจัดสรรของหน่วยงาน (2) ด้านการให้บริ การ และ(3) ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก
ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานที่ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน
4. จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
ความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่ทมี่ ีต่อหน่ วยงาน
ประสบการณ์
N
S.D.
Sig
และระบบงาน
ทางาน
น้อยกว่า 2 ปี
1 3.88 0.000
3 – 5 ปี
25 3.66 0.493
1. ด้านการจัดสรรของหน่วยงาน
6 – 10 ปี
7 3.84 0.509
0.603
11 – 15 ปี
2 3.38 0.707
16 ปี ขึ้นไป
5 3.92 0.274
รวม 40 3.72 0.476
น้อยกว่า 2 ปี
1 4.00 0.000
3 – 5 ปี
25 3.72 0.488
2. ด้านการให้บริ การ
6 – 10 ปี
7 3.86 0.504
0.755
11 – 15 ปี
2 3.50 0.707
16 ปี ขึ้นไป
5 3.93 0.365
รวม 40 3.77 0.473
น้อยกว่า 2 ปี
1 3.50 0.000
3 – 5 ปี
25 3.54 0.519
3. ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงาน
6 – 10 ปี
7 3.79 0.529
0.431
ภายนอก
11 – 15 ปี
2 3.12 0.530
16 ปี ขึ้นไป
5 3.80 0.326
รวม 40 3.59 0.502
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ตารางที่ 2.2.3 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและ
ระบบงาน
4. จาแนกตามประสบการณ์ทางาน (ต่อ)
ความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่ทมี่ ีต่อหน่ วยงาน
ประสบการณ์
N
S.D.
Sig
และระบบงาน
ทางาน
น้อยกว่า 2 ปี
1 3.80 0.000
3 – 5 ปี
25 3.64 0.486
ความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน
6 – 10 ปี
7 3.83 0.502
ทั้ง 3 ด้าน
0.576
11 – 15 ปี
2 3.33 0.660
16 ปี ขึ้นไป
5 3.89 0.273
รวมทั้งสิ้ น 40 3.69 0.469
จากตารางที่ 2.2.3 ผลการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลระหว่างความพึ งพอใจของเจ้าหน้า ที่ ที่ มีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทางานระหว่าง 3 – 5 ปี จานวน 25 คน รองลงมามีประสบการณ์ทางานระหว่าง 6 – 10 ปี
จานวน 7 คน มีประสบการณ์ทางาน 16 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน มีประสบการณ์ ทางานระหว่าง 11 – 15 ปี
จานวน 2 คน และมีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 2 ปี จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน มีความพึงพอใจ
ต่อหน่วยงานและระบบงาน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการจัดสรรของหน่ วยงาน (2) ด้านการให้บริ การ
และ(3) ด้านการติ ดต่อประสานงานหน่ วยงานภายนอก ที่ ระดับนัยส าคัญมากกว่า หรื อเท่ ากับ 0.05
มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานที่ไม่แตกต่างกัน
2.2.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ของจานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด 40 คน เจ้าหน้าที่ได้แสดงความ
คิดเห็ น จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55 และเจ้าหน้าที่ ที่ไ ม่ ไ ด้แสดงความคิ ดเห็ น จานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45 ดังนี้
จากการแสดงความคิดเห็ น พบว่า เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน ณ ศูนย์บริ ก ารจดทะเบี ย น
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) เจ้าหน้าที่เห็ นด้วยกับการที่กรมการจัดหางานได้
จัดตั้งศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ในปี 2559 ซึ่ งได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบจัดระบบแรงงาน
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ต่างด้าว ทั้ง 3 สัญชาติ เพื่อเป็ นการเอื้ ออานวยความสะดวกให้กบั ผูม้ าติ ดต่อใช้บริ การ ในการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมี
การดาเนินงานในการให้บริ การให้แล้ว เสร็ จทุกขั้นตอนภายในหนึ่ งวัน และเป็ นการสร้ างความเชื่ อมัน่
และเชื่ อถือในการปฏิ บตั ิของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิ บตั ิในการให้บริ การในแต่ละครั้ง และเป็ นการเอื้ออานวย
ความสะดวกในเรื่ องของเวลา และลดค่าใช้จ่าย ให้กบั ผูร้ ับบริ การ
ทั้งนี้ ในการเปิ ดศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service)
เจ้าหน้าที่ให้ความเห็ นว่า ควรมีการเปิ ดศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop
Service) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีจานวนแรงงานต่างด้าวเป็ นจานวนมาก พร้อมทั้งมีการกาหนดระยะเวลา
สิ้ นสุ ดโครงการให้เหมาะสมตามจานวนแรงงานต่างด้าวที่ทาการจดทะเบียนฯ เช่น อาจจะมีโครงการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 120 วัน เป็ นต้น
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ พบปั ญหาและอุปสรรค เรื่ องกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว เนื่ องจากมีการเปลี่ ยนข้อกฎหมายบ่อยครั้ง เพื่อให้ทนั สมัยและทันต่อ
สถานการณ์ บ ้า นเมื อ งในปั จ จุ บ ัน จึ ง ท าให้ เ จ้า หน้ า ที่ สั บ สนในข้อ กฎหมายนั้น ๆ อาจท าให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดได้ในการให้บริ การ หรื อให้คาปรึ กษาแก่ผมู ้ าติดต่อ

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการจัดการระบบแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการ
พิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติ กมั พูชา ลาว และเมี ยนมา ในลักษณะบริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา การพิจารณาอนุญาตการทางาน
ของคนต่างด้าวในลักษณะแบบเบ็ดเสร็ จ ของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา พร้อมทั้งเป็ น
การสร้างแนวทางในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนามาปรับปรุ งแก้ไข
ในการจัดตั้งศูนย์บริ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา
ลาว และเมี ยนมา และรั บฟั งความคิ ดเห็ นผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง เช่ น เจ้าหน้าที่ และผูท้ ี่ มาใช้บริ การ ณ
ศูนย์บริ ก ารตรวจลงตรา และพิ จารณาอนุ ญาตการท างานของคนต่า งด้าวสั ญชาติ กมั พูช า ลาว และ
เมียนมา กรุ งเทพมหานคร การดาเนิ นการวิจยั ศึกษาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งหมด 190 คน
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) แรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา จานวน 150 คน และ
2) เจ้าหน้าที่ จานวน 40 คน ซึ่ งชุ ดที่ ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูล และรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างวิธี การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) ซึ่ งทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งพรรณนาจากการสัมภาษณ์ และวิธีการวิจยั เชิ ง
ปริ ม าณ (Quantitative Research) ใช้วิธี ก ารทางสถิ ติพ้ื นฐานในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
1. สรุ ปผลการวิจัย
1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มตัวอย่าง แรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา 150 คน และเจ้าหน้าที่ 40 คน
รวมทั้งสิ้ น 190 คน โดยทาการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่สรุ ปได้ ดังนี้
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1.1.1 แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่ไม่พึงพอใจในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจ
สั ญ ชาติ การตรวจลงตรา และพิ จ ารณาอนุ ญ าตการท างานของคนต่ า งด้า วสั ญ ชาติ ก ัม พู ช า ลาว
และเมียนมา เนื่ องจากขั้นตอนและกระบวนการในการใช้บริ การใช้ระยะเวลานาน มีหลายขั้นตอน
จานวนศูนย์ตรวจสัญชาติ ฯ มีไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ มีการจากัดจานวนคนต่างด้าวที่มาใช้บริ การ
ในแต่ละวัน ไม่สามารถนัดคิวเพื่อมารับบริ การได้ ระยะทางในการเดินทางเพื่อใช้บริ การ ณ ศูนย์ตรวจ
สัญชาติฯ ไกล รองลงมาแรงงานต่างด้าวมีความพึงพอใจในมาตรการการจัดระบบแรงงานต่างด้าวของ
ประเทศไทย โดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าว
สัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา
ข้อเสนอแนะ แรงงานต่างด้าวมี ความต้องการเพิ่มจานวนศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ ฯ
เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ให้บริ การ ต้องการให้หน่วยงานของภาครัฐสร้างความร่ วมมือ และช่วยเหลือด้าน
การจ้างแรงงานระหว่างรัฐ ในทุกขั้นตอนให้มีความสะดวกและรวดเร็ วขึ้น พร้ อมทั้งแรงงานต่างด้าว
ส่ วนใหญ่ มีค วามต้องการให้สถานประกอบการ นายจ้า ง และหน่ วยงานรั ฐบาล ช่ วยเหลื อ ทางด้าน
สวัสดิการด้านที่พกั ด้านการรักษาพยาบาล และค่าเดินทาง
แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่มีความต้องการที่จะทางานที่ประเทศไทย เนื่องจากที่ประเทศ
ไทยมีงานทา และระดับรายได้ที่ประเทศไทยสู งกว่าประเทศของตน และแรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่มี
ความเชื่อมัน่ ที่รัฐบาลไทยได้เข้ามาดาเนินการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว
1.1.2 เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และ
เมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ และเร่ งเห็ นถึ งความสาคัญในการจัดระบบแรงงานต่างด้าว
และมีความจาเป็ นที่ต้องมีการจัดการและแก้ไขปั ญหาให้ถูกต้อง อุปสรรคในการดาเนิ นงาน ดัง นี้
การจัดตั้งศูนย์บริ การฯ มีจานวนน้อยและไม่เพียงพอต่อจานวนแรงงานต่างด้าว จานวนเจ้าหน้าที่แต่ละ
หน่วยงานมีจานวนจากัด นายจ้างขาดความรู ้ความเข้าใจในการขอใบอนุ ญาตทางาน นายจ้างไม่ติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร นายจ้างชะล่าใจในการไปติดต่อยื่นเอกสาร และได้เสนอแนวคิด ดังนี้ ส่ งเสริ มงานด้าน
เจ้าหน้าที่ในการฝึ กอบรม และพัฒนางานเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ปรังปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ปรับปรุ งระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลของกรมการจัดหางานให้เป็ นระบบมาตรฐานเดี ยวกัน และ
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แนวโน้มของแรงงานต่างด้าวในอนาคตว่า แรงงานต่างด้าวจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้ น และนโยบายการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว ในการจัดตั้งศูนย์บริ การตรวจลงตราและพิจารณาอนุ ญาตการทางานของ
คนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ มีการดาเนินงานเป็ นไป
ตามมติที่รัฐบาลกาหนด ซึ่ งตามภารกิ จของกรมการจัดหาได้ดาเนิ นการจัดระบบแรงงานต่างด้าวใน
ทุกระยะอย่างเป็ นระบบ รวมทั้งสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการจัดระบบแรงงานต่างด้าว และดาเนิ นตามมติคณะรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่
ผิดกฎหมาย และลักลอบเข้ามาทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางานให้ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบด้านการ
ค้ามนุษย์
1.2 การวิเคราะห์ ข้อมู ลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการทางสถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของประชากรกลุ่ มตัวอย่าง 2 กลุ่ ม จานวนทั้งหมด 190 คน โดยมี แรงงานต่างด้าว
150 คน สัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา และเจ้าหน้าที่ 40 คน สรุ ปได้ ดังนี้
1.2.1 แรงงานต่างด้าว
1. ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชา ลาว และเมียนมา จานวน 150 คน พบว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการตรวจสัญชาติฯ ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.70 และเป็ นเพศชาย จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.30
และส่ วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.33 รองลงมาอายุ 20 - 30 ปี จานวน
45 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และน้อยที่สุดอายุ 51 ปี ขึ้ นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.33 และมี
สัญชาติเมียนมา จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.33 กัมพูชา จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.67 และ
ลาว จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 ตามลาดับ และส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา จานวน 52 คน
คิดเป็ นร้อยละ 34.67 และน้อยที่สุดระดับมัธยมศึกษา จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.33 ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้างทางานก่อสร้าง จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67 ประกอบอาชีพรับจ้างทางาน
ร้านอาหาร จานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.33 ประกอบอาชี พรับจ้างทางานรับใช้ในบ้าน จานวน
28 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.67 และอื่นๆ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.67 และส่ วนใหญ่รับจ้างทางาน
อยู่ใ นเขตพื้ นที่ ส านัก งานจัดหางานกรุ ง เทพมหานครพื้ นที่ 7 จานวน 36 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.00
รองลงมารับจ้างทางานอยู่ในเขตพื้นที่ สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่ 5 จานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.33 และน้อยที่สุดรับจ้างทางานอยูใ่ นเขตพื้นที่ สานักงานจัดหางานกรุ งเทพมหานครพื้นที่
10 จานวน 3 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.00 ส่ วนใหญ่ เดิ นทางเข้า มาในราชอาณาจัก รไทย โดยผ่า นด่ า น
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แม่สอด จังหวัดตาก จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.33 รองลงมาด่านอรัญประเทศ จานวน 25 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.67 ด่ า นจัง หวัด อุ บ ลราชธานี จ านวน 25 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.67 ด่ า นจัง หวัด
หนองคาย จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.33 ด่านจังหวัดสระแก้ว จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.33
ด่านเกาะสอง จังหวัดระนอง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.33 ด่านท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชี ยงราย จานวน
10 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67 และด่านจังหวัดจันทบุรี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.67 ตามลาดับ และ
ระยะเวลาที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักรไทยส่ วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี จานวน
67 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.67 รองลงมาอยู่ระหว่าง 11 – 20 ปี จานวน 45 และน้อยที่สุด 21 ปี ขึ้ นไป
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.67 และรายได้ส่วนใหญ่ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดื อน จานวน 97 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 64.67 รองลงมา 15,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน จานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.33
น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และน้อยที่สุดตั้งแต่ 20,001 บาทต่อ
เดือนขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.33
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมจาก
การรับบริ การดังกล่าวอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.89) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
โดยรวมไม่แตกต่างกันมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านกระบวนการทางานในการจัดการปั ญหาการนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามมติ
ของรัฐบาลในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อผ่านกระบวนการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และ
พิ จ ารณาอนุ ญ าตท างานของคนต่ า งด้า ว พบว่า เกณฑ์ ก ารประเมิ น อยู่ใ นระดับ ความพึ ง พอใจมาก
( = 3.96) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2.2 ด้านกระบวนการให้บริ การ ณ ศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และ
พิจารณาอนุ ญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ ในการให้บริ การมีความเหมาะสม และรวดเร็ วฉับไวในขั้นตอนต่างๆ พบว่าเกณฑ์การประเมิน
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.98) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2.3 ด้านบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ พบว่าเกณฑ์การประเมินอยูใ่ นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ( = 4.35) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2.4 ด้า นสถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก ณ ศู นย์บ ริ ก ารตรวจสัญชาติ ฯ พบว่า
เกณฑ์การประเมิ นโดยรวมอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก ( = 3.42) และมีความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
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2.5 ผลจากการรั บบริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมิ นอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
( = 3.85) และมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
3. ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลกับ ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก าร ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
(1) ด้า นกระบวนการทางานต่ อหน่ วยงาน (2) ด้านกระบวนการให้บริ การ (3) ด้านบุ คลิ ก ภาพของ
เจ้าหน้าที่ (4) ด้านสถานที่และสิ่ งอานวยความสะดวก และ(5) ด้านผลจากการรับบริ การ
3.1 จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดย
จาแนกตามเพศของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศหญิง จานวน 88 คน รองลงมา
เพศชาย จานวน 62 คน รวมทั้งสิ้ น 150 คน มีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 5 ด้าน ที่ระดับนัยสาคัญ
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การที่ไม่แตกต่างกัน
3.2 จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดย
จาแนกตามสัญชาติข องผูใ้ ช้บริ การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สัญชาติ เมี ยนมา จานวน 59 คน
รองลงมาสั ญชาติ ก ัมพูชา จานวน 49 คน และสัญชาติ ลาว จานวน 42 คน รวมทั้งสิ้ น 150 คน มี ความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 5 ด้าน ที่ ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การที่ไม่แตกต่างกัน
3.3 จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดย
จาแนกตามระดับการศึกษาของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา จานวน
52 คน รองลงมาระดับประถมศึกษา จานวน 51 คน และระดับมัธยมศึกษา จานวน 47 คน รวมทั้งสิ้ น
150 คน มีความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 5 ด้าน ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึง
พอใจต่อการใช้บริ การที่ไม่แตกต่างกัน
3.4 จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ โดย
จาแนกตามรายได้ของผูใ้ ช้บริ ก าร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท
จานวน 97 คน รองลงมามีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท จานวน 26 คน มีรายได้นอ้ ยกว่า 10,000 บาท
จานวน 25 คน และมีรายได้ต้ งั แต่ 20,001 บาทขึ้นไป จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้ น 150 คน มีความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 5 ด้าน ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ
ที่ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแรงงานต่างด้าว ดังนี้
การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ ของจ านวนแรงงานต่ า งด้า วทั้ง หมด 150 คน แรงงาน
ต่างด้าวที่ได้แสดงความคิดเห็น จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.67 และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้แสดง
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ความคิดเห็ น จานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.33 พบว่าแรงงานต่างด้าวที่ได้ยื่นจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว ต้องการให้มีการเปิ ดศูนย์บริ การตรวจสัญชาติฯ เพิ่มอีกหลายๆแห่ ง เนื่ องจากศูนย์บริ การฯไม่
เพียงพอต่อการให้บริ การ สถานที่น้ นั ๆ มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้บริ การ และการรับบัตรคิวใช้ระยะ
เวลานานในแต่ละวัน ขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน พบว่าการให้บริ การในแต่ละจุด
บริ ก ารมี ก ารให้ บ ริ ก ารที่ ดีอ ยู่แล้ว แต่ ต้องการให้มี ก ารลดขั้นตอนการให้บ ริ ก าร รวมทั้ง เจ้า หน้า ที่
ผูป้ ฏิบตั ิมีจานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ และการสร้างความร่ วมมือของรัฐบาลไทยและประเทศ
คู่ภาคี (MOU) ทั้ง 3 สัญชาติ ในการตรวจสัญชาติ พบว่าแรงงานต่างด้าวต้องการให้มีการร่ วมมือของ
รัฐบาลไทยต่อแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ คือ ไทย – กัมพูชา ไทย – ลาว และไทย – เมียนมา อย่างเต็ม
รู ปแบบในการให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
1.2.2 เจ้าหน้าที่
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
จานวน 40 คน พบว่าส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.50 และเป็ นเพศชาย
จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 และส่ วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00
อายุ 31 - 40 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 อายุ 41 - 50 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 และอายุ
51 ปี ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 ส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสแล้ว จานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 55.00 สถานภาพโสด จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 และหย่าร้ าง จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.50 ส่ วนใหญ่จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.00 รองลงมา
ปริ ญญาโท จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00 เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว จานวน 27 คน
คิดเป็ นร้อยละ 67.50 รองลงมาเป็ นข้าราชการ จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.50 และเป็ นพนักงาน
ราชการ จานวน 6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.00 ส่ วนใหญ่ตาแหน่ ง นักวิชาการแรงงาน จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 42.50 รองลงมาตาแหน่ งเจ้าพนัก งานแรงงาน จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.00
ตาแหน่ ง นักวิชาการเงิ นและบัญชี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 ตาแหน่ งนัก วิชาการแรงงาน
ชานาญการ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 และเจ้าพนักงานธุ รการชานาญการ จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.50 และส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ทางานระหว่าง 3 – 5 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50
และมีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 2 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 ส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง
12,001 – 15,000 บาทต่อเดื อน จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 รองลงมามีรายได้น้อยกว่า 12,000 บาท
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 และมีรายได้ต้ งั แต่ 20,001 บาทขึ้นไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.50
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2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่ วยงานและระบบงาน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อหน่วยงานและระบบงาน ณ ศูนย์บริ การ
การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว
และเมีย นมา ในลัก ษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ พบว่า เกณฑ์ก ารประเมิ นโดยรวมจากการรั บบริ ก าร
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.70) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านการบริ หารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ ในการเปิ ดศูนย์บริ การตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตทางานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กมั พูชา ลาว และ
เมี ย นมา ในลัก ษณะบริ ก ารแบบเบ็ดเสร็ จ พบว่า เกณฑ์ก ารประเมิ นอยู่ใ นระดับ ความพึ งพอใจมาก
( = 3.72) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2.2 ด้านการให้บริ การ พบว่าเกณฑ์การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก ( = 3.77) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานและระบบงานโดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
2.3 ในการติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานภายนอก พบว่าเกณฑ์การประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 3.59) และมีความพึงพอใจที่มีต่อหน่ วยงานและระบบงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันมาก
3. ผลการศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนบุ ค คลกับ ความพึง พอใจของเจ้าหน้าที่ ที่ มี ต่อหน่ วยงานและ
ระบบงาน ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการจัดสรรของหน่ วยงาน (2) ด้านการให้บริ การ และ(3) ด้านการติ ดต่อ
ประสานงานหน่วยงานภายนอก ดังนี้
3.1 จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจาแนกตามเพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เพศหญิง จานวน 23
คน และรองลงมาเพศชาย จ านวน 17 คน รวมทั้ง สิ้ น 40 คน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ หน่ ว ยงานและ
ระบบงาน ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่ วยงานและระบบงานที่
ไม่แตกต่างกัน
3.2 จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
หน่ วยงานและระบบงาน โดยจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ระดับ
ปริ ญญาตรี จานวน 38 คน และรองลงมาปริ ญญาโท จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน มีความพึงพอใจ
ต่อหน่ วยงานและระบบงาน ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
และระบบงานที่ไม่แตกต่างกัน
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3.3 จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจาแนกตามสถานะ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานะลูกจ้าง
ชัว่ คราว จานวน 27 คน และรองลงมามีสถานะข้าราชการ จานวน 7 คน และสถานะพนักงานราชการ
จานวน 6 คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงาน ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานและระบบงานที่ไม่แตกต่างกัน
3.4 จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลระหว่างความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
หน่วยงานและระบบงาน โดยจาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทางานระหว่าง 3 – 5 ปี จานวน 25 คน รองลงมามีประสบการณ์ทางานระหว่าง 6 – 10 ปี
จานวน 7 คน มีประสบการณ์ทางาน 16 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน มีประสบการณ์ ทางานระหว่าง 11 – 15 ปี
จานวน 2 คน และมีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 2 ปี จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ น 40 คน มีความพึงพอใจ
ต่อหน่ วยงานและระบบงาน ที่ระดับนัยสาคัญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 มีความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
และระบบงานที่ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ของจานวนเจ้าหน้าที่ท้ งั หมด 40 คน เจ้าหน้าที่ได้แสดงความ
คิดเห็ น จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55 และเจ้าหน้าที่ ที่ไ ม่ ไ ด้แสดงความคิ ดเห็ น จานวน 18 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45 พบว่าเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ
(One Stop Service) เจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับการที่กรมการจัดหางานได้จดั ตั้งศูนย์บริ การตรวจสัญชาติ การ
ตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และเมียนมา ซึ่ งได้
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบจัดระบบแรงงานต่างด้าว ทั้ง 3 สัญชาติ เพื่อเป็ นการเอื้ออานวย
ความสะดวกให้กบั ผูม้ าติดต่อใช้บริ การ ในการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตการ
ทางานของคนต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการดาเนิ นงานในการให้บริ การให้แล้ว เสร็ จทุก
ขั้นตอนภายในหนึ่ งวัน และเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ และเชื่ อถือในการปฏิ บตั ิของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิ
ในการให้บริ การในแต่ละครั้ง และเป็ นการเอื้ออานวยความสะดวกในเรื่ องของเวลา และลดค่าใช้จ่าย
ให้กบั ผูร้ ับบริ การ ทั้งนี้ ควรมีการเปิ ดศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop
Service) ให้ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ นที่ ที่ มี จ านวนแรงงานต่ า งด้า วเป็ นจานวนมาก พร้ อมทั้ง มี ก ารก าหนด
ระยะเวลาสิ้ นสุ ดโครงการให้เหมาะสมตามจานวนแรงงานต่างด้าวที่ทาการจดทะเบียนฯ
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2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึ ก ษา และวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ในการจัด ระบบแรงงานต่ า งด้า วด้วยวิ ธี ก ารตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิ จารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าวสัญชาติกมั พูชา ลาว และ
เมี ยนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ พบว่า การให้บริ การเป็ นปั จจัยหลัก และสาคัญอย่างยิ่งต่อ
หน่ วยงานภาครั ฐ และผลการวิจยั นี้ ส ามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้อย่า งเป็ นระบบ และดาเนิ นการอย่า ง
ต่อเนื่องได้
1. ในการจัดระบบบริ หารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนิ นการขับเคลื่อนและ
เร่ งรัดการดาเนิ นงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบาย 11 ด้าน ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา โดยดาเนินการตามนโยบาย ดังนี้ (กระทรวงแรงงาน , 2560)
1.1 นโยบายการรักษาความมัน่ คงของรัฐและการต่างประเทศ
ประเด็นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีกบั นานาประเทศ เรื่ อง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
1.2 นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริ การของรัฐ
ประเด็นที่ 1 ป้ องกันและแก้ไขการค้ามนุ ษย์ เรื่ อง มาตรการป้ องปรามเพื่อลดความ
เสี่ ยงการค้ามนุษย์
ประเด็นที่ 2 พัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม
1.3 นโยบายการส่ งเสริ มบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซี ยน
ประเด็นที่ 1 พัฒนาแรงงานของภาคอุ ตสาหกรรมเพื่อรองรั บการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทกั ษะ และไม่มีทกั ษะ
2. กรมการจัดหางาน ได้ดาเนินการจัดระบบบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามแผนยุทธศาสตร์
การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 – 2565 (กรมการจัดหางาน, 2559) คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หาร
จัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการดาเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ดาเนินการ
สอดคล้องกับนโยบายของภาครั ฐ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดระบบแรงงานต่างด้าวตามภารกิ จของ
กรมการจัดหางาน ในการพัฒนาระบบการควบคุม กากับ ดูแลการทางานของคนต่างด้าวให้มีประสิ ทธิ ภาพ ควร
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ในการบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิ จ
ของกรมการจัดหางาน ในการพัฒนาตามกรอบระยะยาว ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิ ดผล
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สัมฤทธิ์ ที่เป็ นรู ปธรรม และพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ
20 ปี ดังนี้ (คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2559)
1. ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยการ
เพิม่ โอกาสเข้าถึงบริ การที่มีคุณภาพ การกระจายการให้บริ การภาครัฐ
2. ยุทธศาสตร์ ชาติที่ 5 การเสริ มสร้ างความมัน่ คงแห่ งชาติ การพัฒนาประเทศสู่ ความ
มัน่ คงและยัง่ ยืน เพื่อรักษาความมัน่ คงภายใน เสริ มสร้างศักยภาพการป้ องกันประเทศ การส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือกับต่างประเทศ การบริ หารจัดการความมัน่ คงเพื่อพัฒนา การรักษาความมัน่ คงและผลประโยชน์
ของชาติ
3. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุ จริ ตประพฤติ มิชอบ
และหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพื่อปรับปรุ งโครงสร้ างหน่ วยงาน กระบวนการงบประมาณ เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพยกระดับการให้บริ การและการบริ หารจัดการ ป้ องกันปราบปรามการทุจริ ต และปฏิ รูป
กฎหมาย
4. ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
2.2 ข้ อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวในการปฏิบตั ิงานของกรมการจัดหางาน ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
4 ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ดังนี้ (กรมการจัดหางาน, 2559: 10 - 13)
1. ประเด็นยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การจัดระบบการทางานของแรงงานต่ า งด้า ว วัตถุ ป ระสงค์
เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อประเทศ
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ วัตถุประสงค์
เพื่อกรมการจัดหางานมีระบบบริ หารจัดการที่ทนั สมัย โปร่ งใส และมีประสิ ทธิ ภาพ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการทางานของคน
ต่างด้าวและกฎหมายว่าด้วยการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ เพื่อให้การบริ หารจัดการ
การท างานของคนต่ า งด้า วเป็ นไปอย่า งมี ระบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ได้มี ก ารประกาศใช้พ ระราช
ก าหนดการบริ หารจัด การการท างานของคนต่ า งด้า ว พ.ศ. 2560 นั้น มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 23
มิถุนายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
จากการประกาศใช้พระราชกาหนดดังกล่าว ได้มีการพิจารณาการแก้ไขปั ญหาการบังคับใช้พระ
ราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยได้มีการชะลอการลงโทษตามพระราช
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ก าหนดการบริ หารจัดการการท างานของคนต่ างด้าว พ.ศ. 2560 คสช. ได้มี การประกาศใช้ มาตรา 44 แห่ ง
รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวปี 57 ให้มีการผ่อนปรนการใช้ 4 มาตรา คือมาตรา 101, 102, 119 และมาตรา 122 โดยการ
ขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือน หรื อประมาณ 180 วัน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ไทยรัฐ, 2560; ข่าวสด, 2560)
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาตรการอานวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้
ถูกกฎหมาย และประสานความร่ วมมือกับประเทศต้นทางทั้ง 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ในการตรวจ
สัญชาติ
การบริ หารจัดการดังกล่าว เป็ นการบริ หารจัดการเฉพาะกิ จในการพิสูจน์ความเป็ นตัวตน
ของแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการปฏิ รูปการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด ดังนี้
1. ควรจัดตั้งศูนย์การให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) แบบถาวรในแต่ละจังหวัด
เพื่อครอบคลุมการให้บริ การ
2.ควรประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทางานร่ วมกัน
3. ควรมีบุคลากรที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการที่มีความรู้ความสามารถ มีวสิ ัยทัศน์
4. ควรมีการสนับสนุนทางงบประมาณ และเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอ
5. ควรปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ดี รวดเร็ ว ทันสมัย ครบถ้วน
6. ควรมีกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน
7. ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชน เน้นหลักธรรมภิบาล (Good Governance)
ให้มากขึ้น เพื่อส่ งผลต่อทิศทางในการบริ หารจัดการยุคใหม่ที่ดี และมีประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่ ยืน ต่อไป
ในการพัฒนาเพื่อต่อยอดระบบการทางานของหน่วยงานราชการภาครัฐ มีความจาเป็ นต้อง
พัฒนาตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั เพื่อให้มีความชัดเจนในทิศทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องของ
ทุกหน่วยงาน โดยอาศัยการขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู ้ วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ไปสู่ ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่ งเป็ นการปฏิ รู ป โครงสร้ า งเศรษฐกิ จของประเทศไปสู่
“Value – Based Economy” หรื อ เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (วิทย์ เมษินทรี ย,์ ม.ป.ป.) และ
เป็ นกลไกสาคัญในการขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปกระบวนการผลิ ต การดาเนิ นธุ รกิ จ การค้า การบริ การ
การศึกษา การสาธารณสุ ข การบริ หารราชการแผ่นดินทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมและการจ้างงานที่เพิม่ ขึ้น
พร้ อมทั้งอาศัยฐานการพัฒนาด้าน Digital Government ในการออกแบบและปรับเปลี่ยน
รู ปแบบบริ การของรั ฐ โดยอาศัยข้อมูลดิ จิทลั เพื่อสร้ างบริ การของรัฐในรู ปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี
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Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลกั ษณะ 3 ประการ ได้แก่ (สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2559)
1. Reintegration : การบูรณาการการทางานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้
เกิดการกากับควบคุมการบริ หารภาครัฐที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. Needs - based holism : การปรับปรุ งองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริ การสาธารณะที่
ให้ความสาคัญต่อการนาความต้องการของพลเมืองมาเป็ นศูนย์กลาง
3. Digitalization : การใช้ศ กั ยภาพอย่า งเต็ม ที่ ใ นการน าระบบบริ ห ารสารสนเทศ มาใช้
รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการสื่ อสารผ่านทางอินเทอร์ เน็ตซึ่ งจะเข้ามาแทนที่วธิ ี การทางานแบบเดิม
ภาพที่ 9 : ตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศและแหล่ งจัดเก็บ ศูนย์บริ การตรวจ
สัญชาติ การตรวจลงตรา และพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่า งด้าวสัญชาติ กมั พูช า ลาว และ
เมียนมา ในลักษณะบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
Internet/Web server

Internet/Web server
Server
Internet/Web server
Internet/Web server

Internet/Web server

Internet/Web server

Client ID

Internet/Web server

ศปก.บต.
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ดังนั้นหน่วยงานของภาครัฐต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรให้กา้ วหน้า พร้อมรับมือกับ
ปัญหา และสามารถทางานได้หลายหน้าที่ มีการสร้างองค์กรที่เป็ นระบบมากขึ้น มีทีมงาน การแบ่งงาน และมี
ขอบเขตการทางานที่กว้างขึ้น และควรพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จเพื่อเข้าสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ที่จาเป็ นต้องมีความรู้ดา้ นนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งหน่ วยงานภาครัฐต้องมีการ
ดาเนินงานเพื่อเชื่อมโยงและเชื่อมต่อระบบงานที่เกี่ยวเนื่ องกับทุกองค์กรให้ได้ท้ งั ระบบ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนในการใช้บริ การต่อหน่วยงานภาครัฐ

106

บรรณานุกรม
กฎหมาย เกี่ยวข้ องกับแรงงานต่ างด้ าว 3 สั ญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา. (2559). สื บค้นเมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2559, จาก https://www.housingbiz.org/docs/270620161.pdf
กรมการจัดหางาน. (2559). นโยบายการกากับดูแลองค์ การทีด่ ี (Organization Governance – OG).
กรุ งเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน. สื บค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
กรมการจัดหางาน. (2559). ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการแรงงานต่ างด้ าว พ.ศ. 2560 – 2565.
กรุ งเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน. สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
กรมการจัดหางาน. (2559). อานาจหน้ าที.่ สื บค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559, จาก
https://www.doe.go.th/prp/main/General/param/site/1/cat/29/sub/0/pull/
singleview/view/detail/objrct_id/4
กรมการจัดหางาน. (2559). แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2559 -2562. กรุ งเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน.
สื บค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
กรมการจัดหางาน. (2559). โครงการจัดตั้งศูนย์ บริการตรวจลงตรา และพิจารณาอนุญาตทางานแรงงาน
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ปี 2559. กรุ งเทพมหานคร : กรมการจัดหางาน.
สื บค้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
กรมการจัดหางาน. (2559). โครงสร้ างหน่ วยงาน. สื บค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559, จาก
https://www.doe.go.th/prp/main/General/param/site/1/cat/28/sub/0/pull/singleview/
view/detail/objrct_id/3
กรมการจัดหางาน. (2560). กระทรวงแรงงาน เพิม่ ท้องทีใ่ ห้ แรงงานต่ างด้ าวในจังหวัดติดชายแดน
สามารถทางานในลักษณะไป – กลับได้ แก้ ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในรู ปแบบ
E – Work Permit. กรุ งเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน. สื บค้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559
กรมการจัดหางาน. (2560). วารสารสถิติจานวนคนต่ างด้ าวกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รับอนุญาตทางาน
ประจาเดือน กันยายน 2560. กรุ งเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน. สื บค้นวันที่
20 มกราคม 2561.

107

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2558). ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
(Asean Agreement on the Movement of Natural Persons: ASEAN Agreement).
สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561, จาก https://www.dtn.go.th/index.php/services/
ข้อมูล-บทความที่เกี่ยวข้อง/item/ความตกลงว่าด้วยการ.html
สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. (2560). พระราชกาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560. กรุ งเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน. สื บค้นเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
กระทรวงแรงงาน. (2559). กฎกระทรวง แบ่ งส่ วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.
กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงแรงงาน. สื บค้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
กระทรวงแรงงาน. (2561). แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่ างด้ าวตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 (สาหรับเจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ OSS และศปก.บต.
กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงแรงงาน. สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
กระทรวงแรงงาน. (2560). รายงานสรุ ปการขับเคลือ่ นและเร่ งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(รอบวันที่ 12 กันยายน 2559 – 31 กรกฎาคม 2560). กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงแรงงาน.
สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560
กระทรวงแรงงาน. (2560). สถานการณ์และประมาณการด้ านแรงงาน ปี 2560.
สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560, จาก https:/www.mot.go.th/file_upload/2560/
Economic_Situation_and_Labor_Market.pdf
การศึกษาผลกระทบของแรงงานต่ างด้ าวต่ อการจ้ างงานคนไทยและต่ อชุ มชน. (ม.ป.ป.).
สื บค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560, จาก https://www.mol.go.th/2013/rsdat/data/doc/
NDLKUe2/003NDLKUe2.pdf
การให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service : OSS. (ม.ป.ป.). สื บค้นเมื่อวันที่
4 มกราคม 2560, จาก https://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/
Quality_assurance54/pdf/1.17-4(1).pdf

108

กีรติ เชาว์ตฤษณาวงษ์. (2556). วิถีชีวติ และการดารงอยู่ของแรงงานข้ ามชาติในสั งคมไทย เขตเทศบาล
ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สื บค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560
ข่าวสด. (2560). สั่ งแล้ว ”กม.ต่ างด้ าว” ยืดอีก 6 ด. เริ่มใช้ ใหม่ 1 มค. 61 ให้ เวลาจดทะเบียนแรงงาน
ตู่เซ็น ม.44 งัด 6 ข้ อแก้ ปมวุ่น ห้ ามทหาร-ตร.จับขังไถเงิน. สื บค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560,
จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_431406
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี . (2559). ร่ างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ
ระยะ 20 ปี . สื บค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559, จาก https://www.thaigov.go.th/uploads/
document/66/2017/01/pdf/20year-may59.pdf
คณะทางานส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของ สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี . (ม.ป.ป.). ธรรมาภิบาล.
สื บค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560, จาก https://www.socgg.soc.go.th/History1.html
โครงสร้ างและการออกแบบองค์ การ (Organization Structure and Design). สื บค้นเมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2559, จาก https://www.teacher.ssru.ac.th/sakapas_sa/mod/resource/view.php
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2552) รายงานการวิจัย เรื่ อง ความผูกพันต่ อองค์ การของข้ าราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : Organizational Commitment of the Official of the Office
of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC).
กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม. สื บค้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
ทรู ปลูกปัญญา. (2560). เส้ นแบ่ งเขตแดนระหว่างประเทศ. สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2560, จาก https://www.trueplookpanya.com/blog/content/61954
ไทยรัฐ. (2560). ม.44 ผ่อนผันพรก. ยืด 180 วัน ห้ ามจนท.จับปรับ. สื บค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560,
จาก https://www.thairath.co.th/content/994898
บทที่ 3 สถิติอ้างอิง. (ม.ป.ป.). สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560, จาก
https://pioneer.netserv.chula.ac.th/jaimorn/ b3st.htm.
บุษบา รักซ้อน. (2559). ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D). สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560, จาก
https://www.youtube.com/watch?v=4vzupZTsMAE

109

ประคอง สาธรรม. (ม.ป.ป.), การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ าในการวิจัยเชิ งคุณภาพ. สื บค้นเมื่อวันที่
22 มกราคม 2560, จาก https://www.gotoknow.org/posts/399468
ปรัชญา พลพุฒินนั ท์. (2557). นโยบาย 11 ด้ าน ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา. สื บค้นเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2559, จาก https://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?
NewsID=9570000104782
เปวิกา ชูบรรจง และวรดา แดงสอน. (2554). การศึกษาคุณภาพชี วติ ของแรงงานต่ างด้ าว
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร. สื บค้นเมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2559
สายสุ ดา พานอ้อย. (2553). ผลกระทบจากแรงงานต่ างด้ าวย้ายถิ่น ศึกษากรณี เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ ม
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. สื บค้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 21559, จาก https://www.exmba.buu.ac.th.
แผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ . (ม.ป.ป.). สื บค้นเมื่อวันที่ 7 มกราม 2560, จาก
https://www.dcy.go.th/km/it/it12.pdf
มหานครอาเซียน. (2556). AEC กับการเคลือ่ นย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน. สื บค้นเมื่อวันที่
20 มกราคม 2560, จาก https://www.uasean.com/travel/2525
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. (2553). การเคลือ่ นย้ายแรงงานระหว่างประเทศ.
สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561, จาก : https://www.stou.ac.th/Study/Services/Sec/
60340(2)/move3.html
ราชกิจจานุ เบกษา. (2559). กฎกระทรวง แบ่ งส่ วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2559. เล่มที่ 133. ตอนที่ 61 ก. สื บค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559, จาก
https://www.mol.go.th/sites/default/Files/downloads/pdf/office_doe2559_for18oct2016.pdf
ราชกิจจานุ เบกษา. (2559). ประกาศสานักทะเบียนกลาง เรื่อง จานวนราษฎรทัว่ ราชอาณาจักร
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558. เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 48 ง.
สื บค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559, จาก https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/
PDF/2559/E/048/27.pdf

110

ราชกิจจานุ เบกษา. (2560). พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560.
เล่มที่ 134. ตอนที่ 65 ก. สื บค้นเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2560, จาก
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี . (2560). การตรวจลงตรา. สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561,
จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/การตรวจลงตรา
วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี . (2558). องค์ การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิ่นฐาน. สื บค้นเมื่อวันที่
11 มกราคม 2560, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐาน
ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2555). โครงการเตรี ยมการรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน. สื บค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561, จาก
https://www.mol.go.th/anonymouse/content/ASEAN 2012
สถานการณ์คนต่ างด้ าวที่ทางานในประเทศไทย. (ม.ป.ป.). สื บค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559, จาก
https://www.m-society.go.th/article_attach/9878/14286.pdf.
สถาบันให้คาปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . (2558). ข้ อเสนอด้ านเทคนิค : โครงการศึกษา
วิเคราะห์ และทบทวนการบริ หารจัดการกองทุนเพือ่ การส่ งคนต่ างด้ าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรกับสภาพการเปลีย่ นแปลงในสถานการณ์ ปัจจุบัน. กรุ งเทพมหหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . สื บค้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559
สานักงานวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร. (2558). การบริหารจัดการภาครัฐ : รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Government). กรุ งเทพมหานคร : สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร.
สื บค้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร. (2559). แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 –2561). กรุ งเทพมหานคร :
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร. สื บค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2554). พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรรงงาน พ.ศ. 2541.
สื บค้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560, จาก https://yala.labour.go.th/attachments/category/26/1.pdf

111

สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน. (2559). โครงการจัดตั้งศูนย์ บริการตรวจลงตราและ
พิจารณาอนุญาตการทางานแรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชา ปี 2559 ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559. กรุ งเทพมหานคร: กรมการจัดหางาน. สื บค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
สิ ริรัฐ สุ กนั ธา. (2557). การเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ ามชาติสัญชาติพม่ าในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย. สื บค้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559, จาก https://www.econ.cmu.ac.th/
econmag/journals/issue18-3_3.pdf.
สุ รสวดี ราชกุลชัย. (2554). การบริหาสานักงาน : Office Management. กรุ งเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สื บค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
สุ วทิ ย์ เมษินทรี ย.์ (2559). แนวคิดเกีย่ วกับประเทศไทย 4.0. สื บค้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560, จาก
https://www.planning2.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และ ศูนย์วจิ ยั การย้ายถิ่นแห่งเอเชีย. (2556).
โครงการศึกษาการเปลีย่ นแปลงรู ปแบบการย้ ายถิ่นของแรงงานจากพม่ าและผลกระทบต่ อ
ประเทศไทย. กรุ งเทพมหานคร: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน.
สื บค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560
อมรา สุ นทรธาดา. (2558). แรงงานย้ ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มมานา้ โขง. กรุ งเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหิดล. สื บค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560
อารี จาปากลาย. (2558). ความหลากหลายในการย้ ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ :
ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อนื่ . กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล. สื บค้นเมื่อวันที่
8 มกราคม 2560
อโณทัย งามวิชยั กิจ. (2558). การวิจยั แบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ. วารสารการจัดการ
สมัยใหม่ . ปี ที่ 13 (ฉบับที่ 1). สื บค้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560, จาก
https://www.researchgate.net
Achana Vutthisomboom. (1998). Internal Migration in Northeast Thailand. Page 31.
New Zealand: Massey University. Retrieved December, 22 2016, from
https://www.muir.massey.ac.nz
Internation Organization for Migration. (2017). Global Migration Flows. Retrieved December,
20 2016, from https://www.iom.int/world-migration

112

United Nations in Thailand. (2560). โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Development Programme - UNDP). สื บค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560, จาก
https://www.un.or.th/th/staff/โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
United Nations in Thailand. (2560). องค์ การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิ่นฐาน (International
Organization for Migration - IOM). สื บค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559, จาก
https://www.un.or.th/th/staff/องค์กรระหว่างประเทศ
United Nations in Thailand. (2560). UNESCAP. สื บค้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559, จาก
https://www.un.or.th/th/staff/คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสาหรับ
เอเชียและแปซิฟิก

ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – นามสกุล

นายภูวกร โตสิ งห์ขร

วันเดือนปี เกิด

16 มิถุนายน 2511

ประวัติการศึกษา

1. ศิลปศาสตร์บณั ฑิต วิทยาลัยครู พระนครศรี อยุธยา
2. นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตาแหน่งสถานที่ทางาน

หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณาอนุ ญาตการทางานของคนต่างด้าว 1
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุ งเทพมหานคร 10400

ที่อยูป่ ั จจุบนั

เลขที่ 177 หมู่ที่ 3 ตาบลบางพระครู อาเภอนครหลวง .
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13260

