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บทคัดย่อ

  การวิจยัครัง้น้ีเป็นงานวิจยัเชงิคุณภาพ มวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มแรงงานต่างด้าว เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แนวค�าถามที่ใช้ในการสนทนา และแบบ
บันทึกข้อมูลขณะสนทนา การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดค�าพูดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประกอบกับการสังเกตและการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการวิจัยพบมุมมอง ความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้ 6 ประเด็นหลัก คือ (1) ระบบการให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จกับบทบาทที่
ส�าคัญภายใต้การน�าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2) การน�าเข้าแรงงานต่างด้าว (3) ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการ (4) สร้างระเบียบวินัย การจัดโซนนิ่ง และสิทธิด้านสวัสดิการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว (5) แรงงาน
ต่างด้าวกบัคณุภาพชวีติดที�าให้อยากเข้ามาท�างานในประเทศไทย และ (6) ความประทบัใจแรงงานต่างด้าวและการยอมรบั
จากนายจ้าง   

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์  แรงงานต่างด้าว  บรกิารแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ 

Abstract

  This research is a qualitative research. The study aims at investigating migrants one stop services 
and exploring the clients’ opinions toward the services at six centers located in Bangkok metropolitan and 
vicinity. Data were collected by observations, document reviews, and in-depth interviews from three 
groups; employer groups, government official group, and a group of migrant workers. The researcher 
analyzed data from the quotes from in-depth interviews with observation and reviewed of relevant 
documents. The findings from key informants are divided into six dimensions including: (1) the system 
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offers a one stop service with the active role under the leadership of the commission; (2) importation 
of migrant workers; (3) the demand for migrant workers of enterprises; (4) creating discipline, zoning 
rights, and welfare of migrant groups; (5) the quality of life of migrants wanting to come to work in 
Thailand; and (6) impression recognized by employers and workers.
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ต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว และ
กมัพชูา ได้เข้ามาโดยมิได้จดทะเบียนหรือที่เรียกว่า แรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง
โดยไม่ถกูกฎหมาย โดยในปี พ.ศ. 2552 มีแรงงานข้ามชาติ
เข้ามาท�างานในประเทศไทยเพิม่มากขึน้ 2.2 ล้านคน (สถาบนั 
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553) และจากปี พ.ศ. 
2549-2553 พบว่าโดยเฉลีย่แล้วจ�านวนคนต่างด้าวมจี�านวน
ปีละ 1,053,602 คน แบ่งเป็นกลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย 
221,146 คน (ร้อยละ 21.73) และกลุม่เข้าเมอืงผดิกฎหมาย
เป็นส่วนใหญ่ถงึ 832,456 คน (ร้อยละ 78.27) (กรมการจดั 
หางาน, 2555)
  อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมาเกดิการหลัง่ไหลของแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยยังมีความ
จ�าเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในบางประเภทกิจการเป็น
อย่างมาก เนือ่งจากบคุคลเหล่านีไ้ม่เลอืกงาน ค่าจ้างแรงงาน
ต�า่ ท�าให้ต้นทนุการผลติของผูป้ระกอบการต�า่ไปด้วย อกีทัง้
ยังเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบาง
กิจการ ส่วนปัญหาที่มากับคนต่างด้าวคือ การแย่งงาน การ
ใช้สาธารณปูโภค การบกุรุกทีส่าธารณะ รวมไปถึงปัญหาด้าน
ความมัน่คงและด้านสาธารณสขุ และเนือ่งด้วยสถานการณ์
แรงงานต่างด้าวที่หล่ังไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นน้ี นายทวีกิจ 
จตรุเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าส�าหรับแรงงานต่างชาติประเภทอื่นๆ ที่
อยู่นอกเหนือ 8 สาขาอาชีพที่ได้ก�าหนดแต่ก็ยอมรับว่า
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยหลายหมื่นคนในขณะนี้ 
อาจไม่มกีารขึน้ทะเบยีนให้ถกูต้องตามกฎหมาย เพราะเป็น 
การลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) จึงนับว่า
เป็นส่ิงส�าคัญยิ่งในการที่จะด�าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สถานการณ์แรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรบัปรงุกลไกหลกัในการบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

  สืบเนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
หรอืแรงงานต่างด้าวในอาเซยีนนัน้ อยูภ่ายใต้ความรบัผิดชอบ
ของรัฐมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน (ASEAN Labour Ministers 
Meeting; ALMM) ได้มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
แรงงานทกุสองปี ซึง่ใน พ.ศ. 2550 ประเดน็แรงงานย้ายถิน่
ได้บรรจุอยู่ในประชาคม สังคมวัฒนธรรมอาเซียน ผู้น�าใน
ประเทศอาเซียน ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนเรื่องการ
ปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถ่ิน (ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of 
the Rights of Migrant Workers หรือ ACMW) ปฏิญญา
นี้ระบุให ้ทั้งประเทศต้นทางและปลายทางสนับสนุน
ศักยภาพและศักดิ์ศรีของแรงงานย้ายถิ่น รวมทั้งตระหนัก
ในสิทธิพ้ืนฐานของแรงงานรวมทั้งครอบครัวที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศปลายทาง และยังระบุข้อผูกมัดของท้ังประเทศ
ต้นทางและปลายทาง กล่าวโดยสรุป นั่นคือการเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรมนุษย์ และเป็นที่สังเกตว่า แรงงานย้ายถิ่นที่
ไม่ถกูกฎหมายไม่ได้น�ามารวมไว้ในปฏญิญานี ้ ซึง่ประเทศไทย
ได้ก้าวเข้าสู ่ประเทศท่ีได้มีการพัฒนาอย่างเต็มตัวตั้งแต่
ก่อนศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการที่ไทยเป็นประเทศผู้น�า
ในการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) ท�าให้เกิดความต้องการแรงงานจ�านวนมาก  
  จากรายงานของกรมการจัดหางาน ได้ระบุถึงการที่
ประชากรวัยแรงงาน ทั้งแรงงานฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ 
ปรากฏตลาดแรงงานภายในประเทศจากประชากรไทยมี
จ�านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จงึจ�าเป็นต้องมกีารจ้าง
แรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว ในการอพยพเข้ามา
ของแรงงานข้ามชาตหิรอืแรงงานต่างด้าวนัน้ก�าหนดให้มกีาร
ขึน้ทะเบยีนกบักรมการปกครองและกระทรวงแรงงาน เพือ่
เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมอืงโดยถูกกฎหมาย  ทว่ามแีรงงาน
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  โดยสรุป ประเทศไทยต้องเผชิญกับความต้องการ
ใช้ทรัพยากรมนุษย์กลุม่แรงงานต่างด้าว แต่การศึกษาเชงิลกึ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้กลับมี
อย่างจ�ากดั ประกอบกบัประเทศไทยต้องเตรยีมทีจ่ะรบัรอง
ปฏิญญาอาเซียนเรื่องการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานย้ายถิ่น ที่ระบุให้ทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง
สนับสนุนศักยภาพและศักดิ์ศรีของแรงงานย้ายถ่ิน ซึ่ง
หมายความรวมถึงการเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ไม่
ว่าแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ันจะเป็นสัญชาติและเช้ือชาติใด 
โดยเฉพาะ เส้นทางเดินอาชีพ (career path) ซึ่งเป็น
แบบแผนที่ต่อเนื่องของงานต�าแหน่งต่างๆ ที่รวมกันเป็น
อาชีพของบุคคลคนหนึ่ง (Werther and Davis, 1993) 
รวมถึงเป้าหมายอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการจัดการ
อาชีพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในการเตรียม การน�าสู่
การปฏบิตั ิ และการตดิตามประเมินผลแผนอาชีพ (Werner 
and DeSimone, 2006)
  ปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
ประกาศให้จัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (One Stop Service) ตามข้อ 4 ของ 
คสช. ฉบับที่ 70/2557 เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประกาศ ณ วันที่ 
25 มถินุายน 2557 (ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต,ิ 
2557) และ คสช. ฉบับที่ 90/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์
บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 จ�านวน 6 
แห่ง ณ สถานที่ตั้ง ดังนี้ 1. ศูนย์กีฬารามอินทรา 2. ศูนย์ 
เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 3. ศาลาประชาคม
เมืองมีนถิ่นทอง 4. ศูนย์เยาวชนลุมพินี 5. ศูนย์เยาวชนทวี
วัฒนา  และ 6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บาง
บอน) (ราชกิจจานุเบกษา, 2557) โดยทั้ง 6 ศูนย์ เป็น
มาตรการชั่วคราว ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ เพ่ือน�าไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ในประเทศ และการสร้างมาตรฐานในการท�างานของแรงงาน
ต่างด้าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนายจ้างซ่ึงประกอบ
ด้วยกิจการบางประเภทที่มีความจ�าเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน
ต่างด้าวเป็นอย่างมากและเพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงาน
หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว 
  ผู ้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะด�าเนินการวิ จัยเพื่อศึกษา

แนวทางการท�างาน การให้บริการ ของศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการสอบถามความคิด
เห็นของผู้รับบริการจากศูนย์บริการดังกล่าวในแต่ละพื้นที่
ทัง้น้ีคาดว่าผลการวจิยัน้ีจะเตมิเต็มความรู้ ความจรงิเก่ียวกบั
บุคลากรกลุ่มส�าคัญนี้ และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะสามารถ
เข้าใจมุมมอง แนวคิด วิถีชีวิต ความต้องการ ปัญหา 
อุปสรรค ส่ิงเอ้ืออ�านวย และความคิดเห็นอย่างรอบด้าน
ของเจ้าหน้าทีแ่ละผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง ตลอดจนแรงงานต่างด้าว 
เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้ผู ้ที่ เกี่ยวข้องสามารถที่จะดึง
ศักยภาพของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวออกมาใช้อย่างเต็มที่ 
สามารถน�าผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุงแนวคิด 
ทัศนคติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้แรงงานต่างด้าวและ
ประชากรไทยสามารถท�างานและอยู ่ร ่วมกันได้อย่างมี
ความสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย
  เพื่อศึกษาแนวทางการท�างาน การให้บริการของ
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อ
ส�ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการจากศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ทบทวนวรรณกรรม 
  แรงงำนต่ำงด้ำว หรือ แรงงำนข้ำมชำติ
  แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ ถือได้ว่ามี
ความส�าคญัและความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อนัเนือ่ง
มาจากแรงงานในประเทศไทยมีจ�านวนน้อย และส่วนใหญ่
มหีน้าทีก่ารงานในระดบัทีสู่งขึน้ ประกอบกบัการจัดการเรยีน
การสอนในภาคแรงงานหรืออาชีวะไม่ค่อยได้รับความนิยม 
เป็นผลให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องพึงแรงงานต่างชาติ ความ
หมายของแรงงานต่างด้าวหรือข้ามชาติโดยทั่วไปหมายถึง 
บคุคลผูซ้ึง่ไม่มีสญัชาตไิทย แต่กม็ผู้ีให้ความหมายทีแ่ตกต่าง
กันไปทั้งในแง่กฎหมายและในทางวิชาการ แต่ความหมาย
ของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการท�างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551 หมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยและก�าหนดไว้ว่าคนต่างด้าว จะท�างานได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือเจ้าพนักงานซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเท่านั้น (กนกนิษก์ ตัณฑ์กุลรัตน์, 2553) 
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อย่างไรก็ตาม องค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความ
หมายของแรงงานข้ามชาตไิว้ในอนสุญัญาฉบบัที ่97 ว่าด้วย
การอพยพเพื่อการท�างาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 
มาตรา 11 หมายถึงบุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่งเพื่อท่ีจะไปท�างานมากกว่าที่จะไปใช้จ่าย
เงินของตนเองและรวมถึงบุคคลใดๆ ท่ีโดยปกติแล้วได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพื่อท�างานแต่ไม่รวมถึงคนที่
ท�างานตามบริเวณชายแดนจิตรกรหรือสมาชิกของกลุ่มผู้
ช�านาญการที่เข้าเมืองระยะสั้นชาวเรือและลูกเรือเดินทะเล
ต่างชาตินอกจากน้ีในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 143 ยังไม่รวมถึงบุคคลที่เข้ามาเพื่อการ
ศึกษาหรือการฝึกอบรมและบุคคลที่เข้ามาท�างานชั่วคราว
เฉพาะด้านอันเนื่องมาจากการร้องขอของนายจ้างใน
ประเทศไทยและต้องออกไปเมื่อเสร็จสิ้นการท�างานน้ัน
แล้ว
  ส�าหรับองค์การสหประชาชาติได้มีการก�าหนด
ความหมายแรงงานข้ามชาติในอนสุญัญาว่าด้วย การคุม้ครอง
สิทธิของบรรดาแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว
ของเขาเหล่านั้นไว้ในมาตรา 2 หมายถึง “บุคคลซึ่งจะถูก
ว่าจ้างให้ท�างานก�าลังถูกว่าจ้างหรือเคยถูกว่าจ้างท�างาน
โดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่ตนไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น” 
ซึง่เหน็ได้ว่าความหมายแรงงานข้ามชาตขิอง สหประชาชาติ
มีความหมายกว้างกว่าความหมายแรงงานข้ามชาติของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศมากเพราะได้รวมถึงคน
งาน 8 ประเภทได้แก่ คนงานที่ท�างานตามบริเวณชายแดน 
คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงานที่ท�างานในสถานที่
ท�างานนอกประเทศ คนงานที่ท�างานโยกย้ายไปมา คนงาน
ที่ท�างานตามโครงการ คนงานที่มีกิจการของตนเองและ 
คนงานที่ได้รับการว่าจ้างพิเศษให้ไปท�างานในประเทศท่ี
ตนไม่ได้มีสัญชาติน้ัน อย่างไรก็ตามก็ยังไม่รวมถึงบุคคลที่
เดนิทางข้ามประเทศเพือ่ท�างานในฐานะทีเ่ป็นผูล้งทนุ ผู้ลีภ้ยั
หรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ (Stateless Person) นักเรียน
นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมและผู้ท่ีท�างานภายใต้การว่าจ้าง
ขององค์การระหว่างประเทศ (กนกนษิก์ ตณัฑ์กลุรตัน์, 2553)
  สถำนกำรณ์แรงงำนต่ำงด้ำวในเขตกรงุเทพมหำนคร
และปริมณฑล
  ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (2559) รายงานว่าแรงงานต่างด้าว
ทีเ่ข้ามาในประเทศสามารถจ�าแนกตามลกัษณะการเข้าเมือง

ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและกลุ่ม
ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดย พ.ศ. 2550-2558 แรงงาน
ต่างด้าวท่ีได้รบัอนญุาตท�างานในประเทศไทย ในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวทีเ่ข้าเมอืงถกูกฎหมายมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ ขณะทีก่ลุม่
แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลง
ตามนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวให้มาจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวและพิสูจน์สัญชาติในแต่ละปี เพื่อน�าไปสู่
กระบวนการท�าให้ถูกกฎหมาย ในปี พ.ศ.2558 แรงงาน
ต่างด้าวท่ีได้รบัอนญุาตท�างานในประเทศ จ�านวน 1,445,575 
คน โดยเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย 
จ�านวน 1,416,513 คน และกลุม่แรงงานต่างด้าวทีเ่ข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับอนุญาตท�างานตามมติ ครม. ใน
มาตรา 13 เฉพาะชนกลุ่มน้อย จ�านวน 29,062 คน เมื่อ
จ�าแนกตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าท�างานใน
ประเทศพบว่า กลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย 5 สัญชาติ
แรก ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น และจีน ส่วนกลุ่มที่
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประเภทชนกลุ่มน้อย 5 สัญชาติ 
ได้แก่ ไทยใหญ่ เมียนมา กระเหรี่ยง มอญ และไทยลื้อ หาก
พจิารณาแรงงานต่างด้าวพบว่า แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ประเภทไร้ทักษะฝีมือโดยอพยพเข้ามาท�างานจากประเทศ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยใน พ.ศ. 2558 พบว่าอัตรา
การจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจ�านวนผูม้งีานท�าทัง้หมดร้อยละ 
6.45 อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวสญัชาติเมยีนมา ลาว 
และกัมพูชาต่อจ�านวนผู้มีงานท�าทั้งหมดร้อยละ 6.00 และ
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวมีฝีมือต่อจ�านวนผู้มีงานท�า
ทั้งหมดร้อยละ 0.38 นอกจากนี้จากรายงานของกรมการ
จัดหางาน (2558) พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างาน
ทั่วราชอาณาจักร จ�านวน 1,531,707 คน โดยจ�าแนกตาม
ลักษณะการเข้าเมืองตามมาตรา 9 จ�านวน 1,468,484 คน 
ตามมาตรา 12 จ�านวน 39,499 คน และตามมาตรา 13 
จ�านวน 23,724 คน 
  กำรบริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หมายถึง 
การรวบรวมเอาบริหารในด้านต่างๆ มาร่วมกันให้บริการ 
ณ ทีแ่ห่งใดแห่งหนึง่เพยีงจดุเดยีวแบบเบด็เสรจ็ ซึง่สามารถ
ด�าเนินการได้ทั้งภายใน หรือหลายๆ หน่วยงานมาร่วมกัน
ให้บริการ ซึ่งมีผู้ให้ค�าจ�ากัดความเกี่ยวกับแนวคิดในการให้
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop services) ไว้
ดังนี้
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  Gouscos และคณะ (2003) อธิบายว่า แนวคิดการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแนวคิด
ใน 2 มิติที่ส�าคัญ มิติแรกเรียกว่า “similarity approach” 
ที่เป็นการบริการข้อมูลจากผู้ให้บริการท่ีมาจากหน่วยย่อย
ที่แตกต่างกัน แต่ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้อยู่ในระบบหรือหมวด
หมู่เดียวกัน สามารถน�ามาร่วมกันบริการภายในศูนย์รวม
บริการ และจัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได้ 
ตัวอย่างเช่น การให้บริการด้านอาชีพ ได้แก่ การจัดหางาน 
การประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น มิติที่สอง
เรยีกว่า “complementarity approach” ทีห่มายถงึ การ
บริการข้อมูลหรือการบริการการติดต่อจากผู้ให้บริการที่มี
ลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกัน แต่มีผู้ใช้บริการเหมือน
กัน สามารถน�ามาร่วมกนับรกิารภายในศนูย์รวมบรกิาร และ
จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได้ อาทิ การ
ให้บริการด้านความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษา การให้บริการด้าน
ภาษีแบบต่างๆ แก่ผู้เสียภาษี ฯลฯ เป็นต้น
  ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่น�าการบริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จมาใช้ปรับปรุงการให้บริการในส่วนงานต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองส่วน
ท ้ อ งถิ่ นที่ ใ ห ้ บริ ก ารหลายด ้ านต ่ อประชากรของ
กรุงเทพมหานครจึงเป็นหน้าที่ที่หนัก เช่น การทะเบียน
ราษฎร การรักษาความสะอาด  การสาธารณสุข การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนั้น
จึงมีการน�าการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จมาปรับปรุง
การให้บริการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม เอื้อ
อ�านวยความสะดวก เรียบร้อย รวดเร็วและราบรื่นให้กับ
ประชาชนทีม่าตดิต่อ  ดงันัน้การบริการแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็
ของส�านักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครพบว่า  
ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศ
องค์การ การบริหารงาน การประสานงาน และการให้
บริการอยู่ในระดับมาก (อุทัย กนกวุฒิพงศ์, 2547) ขณะที่
การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของส�านักงานเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน                                   
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ที่ให้บริการ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ และด้านระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
(อนุวัฒน์ วงศ์นคร, 2551) จากข้อดีของแนวความคิดเรื่อง
การบรกิารแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ ท�าให้แนวคิดนีเ้ป็นท่ีนยิม
และได้น�ามาประยุกต์ใช้กับการบรกิารในด้านต่างๆ ในหลาย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์
การวิจัย เป็นลักษณะการวิเคราะห์ข้อมลูแบบ Cross Case 
Analysis เพือ่บรรยายประสบการณ์ของกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล โดย
ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มกราคม – พฤษภาคม  2559  
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
  การวิจัยในครั้งนี้พิจารณาถึงผู้ที่จะให้ข้อมูลเก่ียว
กับการให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็น
หลัก โดยเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก จาก 3 กลุ่มหลัก 
จ�านวน 28 คน ได้แก่ 
  1. กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (K1) ใน
ส�านักงานเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 2 คน เทศบาลนคร
แหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 คน ส�านักงาน
จดัหางานเขตหลกัสี ่3 คน และกรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน 5 คน รวม 12 คน
  2. กลุ่มผู้ประกอบการ (K2) ที่มีแรงงานต่างด้าวที่
เข้าสู่ระบบในศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
จดุเดียวเบด็เสรจ็ ในโรงพยาบาล 2 คน โรงงานอุตสาหกรรม 
1 คน และร้านอาหาร 2 คน รวม 5 คน
  3. กลุ่มแรงงานต่างด้าว (K3) ที่เข้าสู่ระบบในศูนย์
บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ในโรงพยาบาล 5 คน โรงงานอุตสาหกรรม 3 คน และร้าน
อาหาร 3 คน รวม 11 คน
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
  ผู ้วิจัยเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่สุดตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ( ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2548; ชาย โพธิสิตา 
2549; จ�าเนียร จวงตระกูล, 2550; Creswell, 2009; 
Punch, 2009; Stake, 2010; Yin, 2010) ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสนทนาเชิงลึก การจด
บันทึก การสังเกต การถ่ายภาพ การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 
การแยกความรู ้สึกส่วนตัวผ่านการเขียนบันทึกสะท้อน
ความคิดและการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากน้ียังได้ท�าการ
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลทุติยภูมิรวบรวมมาได้ 
เพื่อสร้างชุดค�าถามแบบไม่มีโครงสร้างเคร่งครัดและแบบ
บันทึกการสังเกต รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
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ใช ้ในการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู ้ที่จะให ้
สัมภาษณ์ต่อไป
  กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
  การพิทักษ ์สิทธิกลุ ่มผู ้ ให ้ข ้อมูลตั้ งแต ่ เริ่มต ้น
กระบวนการกล่าวคือ ผู้วิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
ขัน้ตอนในการด�าเนนิการวจิยั และการวเิคราะห์ข้อมลู การ
ขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสนทนา และบันทึกข้อมูลลงใน
สมุดบันทึกของผู้วิจัย โดยให้ผู้ให้ข้อมูลเซ็นชื่อยินยอมให้
สนทนา บนัทกึข้อมลูด้วยแบบบนัทกึเครือ่งบนัทึกเสยีง และ
ถ่ายภาพแจ้งให้กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลทราบเก่ียวกับการรักษา
ความลับ การท�าลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย และการเผย
แพร่ผลการวิจัยจะกระท�าโดยเสนอในภาพรวม ไม่เปิดเผย
ชื่อและข้อมูลส่วนตัวของกลุ ่มผู ้ ให ้ข ้อมูลแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ค�าถามใดที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกใจที่จะตอบ
ก็สามารถไม่ตอบค�าถามนั้นได้ ตลอดจนสามารถบอกยุติ
การให้ข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนของการวิจัยและสามารถขอ
ข้อมูลกลับคืนได้ทั้งหมด อีกทั้งการเข้าร่วมในการวิจัยหรือ
การถอนตัวจากการวิจัย ไม่มีผลต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในด้าน
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน การพจิารณาความดคีวามชอบ 
การส่งเสริมและสนับสนุนในความก้าวหน้าด้านการท�างาน 
รวมถึงสัมพันธภาพส่วนบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  เทคนิคและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำร
วิเครำะห์ข้อมูล
  เทคนคิการก�าหนดกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูด้วยการสอบถาม
ข้อมูลและสนทนากับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบจดุเดียวเบด็เสรจ็ ได้แก่ 1. ศนูย์กีฬา
รามอินทรา เขตบางเขน 2. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 3. ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง 
เขตมนีบรุ ี 4. ศนูย์เยาวชนลมุพนิ ี เขตปทมุวนั 5. ศูนย์ 
เยาวชนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา และ 6. ศูนย์กีฬาเฉลิม  
พระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เขตบางบอน 
  เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การจดบันทึก การบันทึกเสียง การสังเกต 
การถ่ายภาพ และการทบทวนวรรณกรรม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปจากแนวคิดของ
นักวิชาการ ได้แก่ ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2548), Mile and 
Huberman (1994), Patton (2002), Chamaz (2006), 
Sadina (2009) มีวิธีการดังนี้ 
  1. อ่านข้อมูลที่ได้จากการสนทนาทั้งหมด (read 

significant phrases) โดยอ่านหลายๆ ครั้งเพื่อท�าความ
เข้าใจประสบการณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
  2.  ดงึวลีหรอืกลุม่ค�าส�าคญัท่ีมคีวามหมาย (extract 
significant phrases) ในเรื่องที่ศึกษา
  3.  จัดวลี กลุ่มค�าส�าคัญ หรือประโยค มาตีความ
หรือให้ความหมาย (formulate meanings)
  4.  เขียนอธิบายรายละเอียด (exhaustive de-
scription) แต่ละหัวข้อที่ได้ 
  5.  น�ารายละเอยีดต่างๆ ทีไ่ด้มารวมกัน เพือ่วเิคราะห์ 
ออกมาเป็นค�าตอบของค�าถามการวจิยั (cluster of theme) 
โดยบรรยายให้เห็นถึงโครงสร้างทั้งหมดของประสบการณ์
ของแรงงานต่างด้าว
  กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
  การสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลเริ่มตั้งแต่ 
เครื่องมือคือ ผู้วิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และรายงานการวิจัย (Silverman, 2008; Flick, 2004; 
Lincoln  and Guba, 1985) ดังนี้
  1. ผู้วิจัย ศึกษาและท�าความเข้าใจในเรื่องของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และมีประสบการณ์ตรงในการสอนวิจัย
และการท�าวิจัยประเภทนี้ และผู้วิจัยท�าการวางแผนด�าเนิน
การวจิยัเป็นอย่างด ีตามหลักของการวจิยัเชิงคุณภาพ อย่างไร
ก็ตามผู้วิจัยตระหนักอยู่เสมอว่าการสนทนาและจดบันทึก
ส่ิงทีส่นทนา ได้แยกจากความคิดเหน็ส่วนตวั (self-reflexive 
journal) ออกจากเรื่องราวที่ได้ยิน เพื่อขจัดความล�าเอียง 
ระวังมิให้ตนเองเข้าไปมีความรู ้สึกร่วมและผูกพันทาง
อารมณ์ จนขาดความเที่ยงตรงในการสนทนาและบันทึก
ข้อมลู รวมถงึการท�าความเข้าใจในเหตกุารณ์และประสบการณ์ 
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้น
  2. การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลต้องมี
คุณภาพ กล่าวคือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าการ
บรรยายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดในรายงานการวิจัยด้วยถ้อยค�า
ที่ละเอียด (thick description) โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
เลอืกกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์จรงิ พร้อมเหตผุล
ในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมลูแต่ละราย ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวม
ข้อมลูจากการสนทนา สรปุเรยีบเรยีงเป็นข้อมลูเชงิบรรยาย 
และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบแบบแผน
  3. รายงานการวิจัย ผู้วิจัยได้บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล สถานที่ศึกษา 
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนในการ
ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจและมองภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจ�า
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จเช่นเดียวกับผู้วิจัย และสามารถถ่ายโอน (trans-
ferability) ผลการวิจัย เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสามารถน�าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์หรือประยุกต์สิ่งที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ใน
งานวิจัยอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้
  นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังได้ท�าการยืนยันผลการวิจัย 
(conformability) ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangu-
lation) ได้แก่ การตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎีและเปรียบ
เทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งน�าเสนอใน
รายงานโดยมีค�าพูดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อการ 
น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  ผลกำรวิจัย
  ผลการศึกษาแนวทางการท�างานการให้บริการของ
ศนูย์บริการจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถจ�าแนกหัวข้อใน
การน�าเสนอมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์ของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้เป็น 6 ประเด็นหลัก ได้แก่
  1. ประเด็นระบบการให้บริการแรงงานต่างด้าว
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จกับบทบาทท่ีส�าคัญภายใต้การน�า
ของ คสช. 
   “…กลุ่ม คสช. เข้ามาบริหาร ประเทศเริ่มดีขึ้น 
เรือประมงเองถูกยกเลิกกิจการไปเป็นหมื่นล�าเพราะว่าไม่
ได้มาตรฐานสหภาพยุโรป แรงงานเรือประมงที่ยังท�าอยู่
ตอนนี้ส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนและท�าการพิสูจน์สัญชาติ
แล้ว เมือ่น�าเข้าสูก่ระบวนการทีถ่กูกฎหมายเป็นเรือ่งทีด่”ี 
… (K1-01)
   “…ศูนย์ one stop service เริ่มเมื่อค�าสั่ง 
คสช. พ.ศ. 2557 ก่อนหน้านั้นมีการจดทะเบียนกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ต่างคนต่างปฏิบัติ เช่น การตรวจสุขภาพ มี
การประกาศให้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลได้ และให้ไป
ท�าบัตรประจ�าตัวคนไม่มีสัญชาติ ทางฝ่ายปกครองให้ไปท�า
ที่ส�านักงานเขต ส�านักงานอ�าเภอ และมาขออนุญาตท�างาน

กับกรมแรงงาน ตามค�าสั่ง คสช. ที่ 7/2557 มีด�าริให้ท�า
เป็นศูนย์ one stop service ให้ทุกหน่วยงานไปอยู่เพื่อให้
ค�าปรึกษา และนี่เป็นที่มาของ ศูนย์ OSS (One Stop Ser-
vice) OSS ตอนทีเ่ปิดครัง้แรกมทีกุจังหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง 
และในกรุงเทพมหานคร แต่ภายหลังต่อมามีการยุบมาให้
เหลือจุดเดียว”…  (K1-04)
   “…ในกรุงเทพมหานครจะมีศูนย์ที่ให้บริการ 
one stop service 4 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 เป็นต้นไป จะเหลือแค่ศูนย์เดียว ทางกรมแรงงาน
ก�าลังด�าเนินงานให้เทียบเท่านานาอารยประเทศ เพราะถ้า
แรงงานต่างด้าวอยู่ในสถานะที่ผิดกฎหมาย ก็จะได้รับการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจากนายจ้างที่ไม่ค่อยดีนัก เช่น การถูก
เอารัดเอาเปรียบ จ่ายค่าจ้างไม่ตรง ใช้งานมากกว่ามาตรฐาน
เวลาท�างาน จึงควรเข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกต้องได้รับการ
คุ้มครอง ได้รับการปฏิบัติที่ประเทศต่างๆ ยอมรับ เพราะ
ประเทศไทยยังมีปัญหาค้ามนุษย์อยู่ อยากให้ประเทศไทย
กลับสู่สภาวะปกติ”… (K1-05, K1-06)
   “...กระบวนการ การขึ้นทะเบียน one stop 
service คิดว่าเป็นระบบที่ดีมากคือ แรงงานจะได้ขึ้น
ทะเบียนถกูต้องครบถ้วน และได้รบัสทิธกิารดูแลขัน้พืน้ฐาน
ตามที่กฎหมายก�าหนด และพวกเขาได้มีความรู้ที่ถูกต้องใน
การด�าเนินชีวิตในช่วงของการท�างานอยู่ในประเทศไทย 
และมีข้อดีคือ นายจ้างก็ได้จ้างแรงงานอย่างถูกต้องและ
ยุติธรรม ซ่ึงน�ามาซ่ึงผลงานที่มีคุณภาพในการท�างาน...” 
(K2-03)
   “…เรื่องของ one stop service อาจไม่เกิด
ประโยชน์อะไรมากมาย หากผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีแสวงหาผล
ประโยชน์หรือมีกระท�าที่ส่อไปในทางทุจริตกันอยู่…” (K3-
02, K3-05, K3-07, K3-08, K3-11)
  2.  ประเด็นการน�าเข้าแรงงานต่างด้าว
   “…แรงงานชาว พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งเข้ามา
ตามช่องทางธรรมชาติไม่มีเอกสารอะไรเข้ามาเลย แล้ว
ลักลอบเข้ามาท�างาน เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว รัฐบาลสมัยนั้นมี
แรงงานผิดกฎหมายเยอะมาก และอยากจะให้เข้าสู่ระบบ
ที่ถูกต้อง เปิดตัว เปิดเผยสถานะ จึงอนุญาตให้มีการจด
ทะเบียน ประมาณ พ.ศ. 2539–2540 จนเรื่อยมาและมี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จน ณ วันน้ี ในประเทศไทยมีแรงงานที่
รายงานตัวผ่านกระบวนการที่มีการผ่อนผันประมาณ 
2,800,000 คน กระจายท�างานในภาคต่างๆ ทั้งหมด เรายัง
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มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้แรงงาน ประเทศไทยมีสภาวะขาด
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่ล�าบาก สกปรก อันตราย ทั้ง
หลายยังมีการขาดแคลนอยู่จริง จึงจ�าเป็นที่ต้องใช้แรงงาน
ต่างด้าว …” (K1-02, K1-10)
   “…ส�าคญัมาก: อยากให้ทกุฝ่ายยอมรบัในกตกิา 
ต้องเลือกอะไรสักอย่าง ในฐานะที่เราเป็นคนไทย คือการ
ให้ความสมดลุกันระหว่างความมัง่คงกบัเศรษฐกจิ การเลอืก
เศรษฐกิจเพราะต้องเช่ือว่าประเทศไทยขาดแรงงานจริงๆ 
ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู ้บริหารจะก�าหนดแนวทางกับ
พวกเราว ่าอะไรคือจุดสมดุลระหว ่างความม่ันคงกับ
เศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงานก็ไม่ได้ขัดข้อง แต่ต้องมี
จุดที่เหมาะสมของประเทศต้นทางและของประเทศไทย...” 
(K1-08, K1-12)
    “…ปัจจุบันจ้างบริษัทภายนอก (Out-Source) 
ช่วยหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานให้ประมาณ กว่า 4 ปี 
โดยเข้ามาท�างานจรงิๆ และแรงงานทีเ่ข้ามาท�ากต้็องมรัีบรอง 
ว่าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตามระบบ one stop service 
บริษัทภายนอกจะจัดการให้เสร็จ แรงงานต่างด้าวเวลาที่
เขาเข้างานเขามีความกระตือรือร้นอยากจะท�างานมาก มี
ความกระตือรือร้นที่จะท�างาน ท�าให้มีความต้องการอยาก
ได้แรงงานเหล่านี้...” (K2-01)
   “...ในเรือ่งของมต ิ ครม. ให้ยดืระยะเวลาในการ
จดทะเบียนออกไปเนื่องจากความต้องการทางแรงงาน
ต่างด้าวยังมีอยู่จึงเปิดให้มีการจดทะเบียนไปเรื่อยๆ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นคือเรื่องของทางโรงพยาบาล เพราะมีกระบวนการ
เยอะ เรื่องตรวจสุขภาพ เรื่องทานยา เรื่อง x-ray ราย
ละเอียดมาก...” (K3-01, K-04, K3-06)
  3.  ประเด็นความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้
ประกอบการ
   “…จังหวดัสมทุรสาครเป็นที ่3 จังหวดัต้นๆ ของ
ระดับประเทศ ต่อจาก จังหวัดชลบุรี และ จังหวัด
สมุทรปราการ ใน 3 จังหวัดนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีความ
พิเศษตรงที่เกี่ยวกับการประมงเข้าไปกว่าครึ่งหนึ่ง ขณะที่
อีก 2 จังหวัด เน้นการท�าอุตสาหกรรมหนัก ในขณะที่
จังหวัดสมุทรสาครท�าทั้ง 2 ด้าน ปัจจุบันแรงงานไทยจะไม่
เลอืกท�างานด้านนี ้ เพราะฉะนัน้จงึเปิดให้มแีรงงานข้ามชาติ
เข้ามา การใช้แรงงานด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่แรงงานต่างด้าว
ต้องท�าเพราะว่าคนไทยเลือกที่จะไม่ท�า งานที่ใช้แรงงาน
เหล่านี ้แต่คนไทยจะชอบท�างาน  ด้านธรุการ จัดท�าเอกสาร 

และ เป็นหัวหน้าคุมคนงาน ดังนั้นอัตราการว่างงานของที่นี่
จึงมีน้อย ...... ” (K1-03)
   “...ความต้องการของผู้ประกอบการโดยมาก
จะแข่งขันในเรื่องของต้นทุน เนื่องจากแรงงานไม่มี พอ
ปัจจุบันรัฐบาลเปิดให้ใช้กลุ่มแรงงานต่างด้าวได้ ผู้ประกอบ
การที่ต้องการแรงงานเหล่าน้ีก็จะแข่งขันเรื่องสวัสดิการ…” 
(K2-02)
   “….แรงงานไม่ใช่สิ่งของ แต่มีต้นทุน และเป็น
ทรพัยากรทีม่คีวามส�าคญั หมายถงึ เมือ่แรงงานมาสมคัรงาน 
ต้องมีต้นทุน (ประสบการณ์) ในงานมาอยู่แล้ว...” (K2-04)
   “…ถ้าเทียบแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวใน
มุมมองของนายจ้าง ปัจจัยหรือความจ�าเป็นในชีวิตต่างกัน 
คนไทยจะชอบอยู่กับครอบครัว ไม่มีงานก็ใช้เงินพ่อแม่ แต่
แรงงานต่างด้าวมาจากบ้านเกิดเพื่อเดินทางข้ามประเทศ
มาหางานท�า เพื่อจะหาเงินส่งกลับบ้าน จุดมุ่งหมายจึงต่าง
กนัพวกเขามจุีดประสงค์จะส่งเงนิกลบับ้าน งานจะหนกัเบา
แค่ไหนก็อดทน ซึ่งต่างจากคนไทย งานที่ไม่ชอบงานหรือ
ไม่พอใจก็จะไม่มีความอดทน จุดอ่อนของคนไทย คือ ไม่สู้ 
อ่อนแอ ไม่อดทน ขาดความรับผิดชอบ มองว่าอนาคตจะ
เป็นยังไง เด็กไทยรุ่นใหม่ ขาดความรับผิดชอบ เป็นคนไม่มี
น�้าใจ ไม่มีสัมมาคารวะ สอนงานยาก (ท�างาน วัน เว้น วัน)
…” (K2-05)
  4.  ประเด็นสร้างระเบียบวินัย การจัดโซนนิ่ง และ
สิทธิด้านสวัสดิการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว
   “…เมื่อแรงงานต่างด้าวที่มาเข้าสู่กระบวนการ
ขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานจ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ 
เพื่อขอใบอนุญาตท�างาน (work permit) และต้องน�าใบ
เสร็จโรงพยาบาลไปยื่นขอรับผลตรวจสุภาพเพื่อยืนยันตัว
บคุคลก่อน การยืน่ขอใบอนญุาตท�างานจะใช้เวลาประมาณ 
2 เดือน เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร 
และต้องมีหนังสือเดินทางจึงจะสามารถเดินทางไปทั่ว
ประเทศได้…” (K1-04)
   “…จ่ายค่าจ้างปกติตามค่าแรงขั้นต�่า 300 บาท 
ตามกฎหมายแรงงาน หน่วยงานราชการสนับสนุนให้จ้าง
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแรงงานที่เป็นธรรม
ทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง รัฐบาลจะช่วยดูแลคุ้มครอง
นายจ้างในด้านที่ เมื่อนายจ้างต้องการเปิดรับสมัครแรงงาน
ต่างด้าว กส็ามารถเปิดรับสมคัรและขึน้ทะเบยีน และคุ้มครอง 
ลูกจ้างที่ต้องการท�างานถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับการ
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ประกันค่าแรงขั้นต�่า สวัสดิการตามกฎหมาย ท�าให้แรงงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นระบบในการอยู่ในประเทศไทย 
และยังช่วยปิดโอกาสให้กลับกลุ่มค้านายหน้าอีกด้วย ซึ่งมัก
เป็นกลุ่มในประเทศต้นทางเอง เพราะว่าแรงงานต่างด้าวไม่
เชื่อพวกเรา...” (K2-03)
   “...แรงงานเถื่อน คือ แรงงานใต้ดินที่ลักลอบ
หนีเข้ามาแล้วท�างานเลยไม่มีเอกสารแสดงความเป็นตัวตน
อะไรทั้งสิ้น ส่วนเรื่องค่าแรงไม่สามารถเรียกร้องได้…” (K3-
04, K-09, K-10)
  5.  ประเด็นแรงงานต่างด้าวกับคุณภาพชีวิตดี
ท�าให้อยากเข้ามาท�างานในประเทศไทย
   “...การพิสูจน์สัญชาติ มีวิธีการ ดังต่อไปนี้ : 
ประเทศต้นทาง ลาว พม่า และกัมพูชา น�าแรงงานต่างด้าว
ทีผ่่านกระบวนการท�าบตัรสชีมพเูสร็จแล้ว มาท�าการพสูิจน์
สัญชาติ โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐจากประเทศต้นทาง
เข้ามาท�าการพิสจูน์สญัชาต ิ หน่วยงานนีต้อนแรกตัง้อยู่แถบ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาครและที่
กลุ่มแรงงานต่างด้าว (MOU) ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2550 
เป็นต้นมา แต่ข้ันตอนการน�าเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมาย   
ขั้นตอนอาจจะยุ่งยาก เพราะประเทศไทยยังไม่เคยน�าเข้า
แบบถกูกฎหมายอาจจะมปัีญหาบ้าง ส่วนประเทศเพือ่นบ้าน
เองก็เป็นประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา อาจจะมีการรับ
สินบนอยู่ จึงท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามาก ซึ่ง
ประเทศไทยพยายามจะจัดระบบอยู่ ในระยะแรกๆ ต้องใช้
ระยะเวลาถึง 3 เดือน ในการน�าเข้ากลุ่มแรงงานที่ถูก
กฎหมาย ต่อมาได้มีการพัฒนาและเจรจากับประเทศเพื่อน
บ้านให้เข้าสู่ระบบกันต่อไป…” (K1-07, K1-10)
   “… ประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องใช้แรงงานที่
ลกัลอบเข้าเมืองผดิกฎหมาย รฐับาลไทยจงึมนีโยบายน�าเข้า
แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายและให้แรงงาน
ต่างด้าวเข้าสูก่ระบวนการท่ีถูกกฎหมาย ในจงัหวดัสมทุรสาคร 
เรื่องแรงงานต่างด้าวควบคุมด้วยโควต้าและพิจารณาตาม
ความจ�าเป็นของนายจ้าง โควต้าให้อยู่ได้ 1 ปี เวลาท�าการ
ต่อสัญญาต้องหาวิธีตรวจสอบว่ามีความจ�าเป็นอยู ่หรือ
ไม่…” (K2-03)
  6.  ประเด็นความประทับใจแรงงานต่างด้าวและ
การยอมรับจากนายจ้าง
    “…ใช้เวลาประมาณ 3 วัน ก็ทราบแล้ว ว่า
แรงงานจะสามารถท�างานได้หรอืไม่ การท�างานจะมหีวัหน้า

ก�ากับดูแลเป็นตารางและจัดท�าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากงานจะแบ่งออกเป็นแผนก แต่ละแผนกแยกกัน
อย่างชัดเจน และมีหัวหน้าคอยก�ากับดูแล การท�างานเป็น
ระบบ แรงงานกจ็ะเกิดความภมูใิจในตัวเองว่าท�างานได้ตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด…”  (K2-01)
   “….. งานหลักๆ ของแม่บ้านและซักรีด คือ 
ท�าความสะอาดท้ังหมดตัง้แต่ล้างห้องน�า้ ท�าเตยีงผูป่้วยด้วย 
และจะตรวจสอบเป็นจดุๆ เช่น ดคูวามเรยีบร้อยของชัน้หน่ึง
ทั้งหมด ห้องผ้า ซักผ้า พับผ้า เรียงผ้าทั้งหมด 30 คน 
แม่บ้านมีประมาณ 20 คน รวมเป็นประมาณ 50 คน ใน
การฝึกทกัษะด้านการท�างาน ถ้าแรงงานช�านาญงานมากข้ึน 
จะให้เป็นพี่เลี้ยงสอนคนในแผนกให้สามารถท�างานได้ และ
นานวันเข้าก็จะเกิดความช�านาญ ผู้ประกอบการก็อุ่นใจ…” 
(K2-02)
   “…แนวโน้มของประเทศไทย ณ ตอนนี้ที่
แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�างานร่วมกับคนไทย คนไทยต้อง
เรียนรู้การท�างานจากแรงงานต่างด้าวบ้าง เนื่องจากไม่
สามารถสู้แรงงานต่างด้าวได้ในเรื่องความขยันขันแข็ง มอง
ที่เรื่องปัญหาพื้นฐานคือครอบครัว พ่อ–แม่ ต้องให้เวลาใน
การอยู่กับลูก ท�าให้ลูกอบอุ่น เพราะเด็กไทยสมัยนี้น่า
เห็นใจเพราะขาดตัวอย่างที่ดีในครอบครัว และการกระท�า
ที่ดี ครอบครัวต้องเป็นสถาบันที่เข้มแข็งในการเล้ียงดูลูก 
แต่คนไทยเลี้ยงลูกในทางที่ผิด และสังคมเพื่อน ไม่จริงจัง
กับสิ่งที่ควรปฏิบัติ ท�าให้เด็กไม่ได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้อง…” 
(K1-09, K1-11)
   “…เราได้ฝึกสอนงานให้กับพวกเขา  เล้ียงดู
แรงงานต่างด้าวเหมือนลูก เช่น ทุกคนจะได้สิทธ์ิในการ
ช่วยเหลือเท่ากันหมด ค่าแรงเงินเดือนไม่เคยติดค้าง และ
กดเงินเดือน ค่าแรงยิ่งอยู่นานยิ่งเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆ โดยให้
เป็นค่าจ้างรายวัน (แรกเริ่มวันละ 100 กว่าบาท) สูงสุด
ตอนนี้ 500-600 บาท และมีการให้โบนัสเล็กๆ น้อยๆ เมื่อ
เล้ียงดแูรงานด้วยความรกั ความเมตตาเหมอืนคนในครอบครวั 
การท�างานของเขาก็จะดี เพราะเขามีความสุข เขาจะเก่ง
ขึ้น เรียนรู้งานได้ไว ท�าอาหารได้ ไม่หวงวิชา พยายาม
ถ่ายทอดให้ได้เรียนรู้งาน เมื่อแรงงานสามารถท�าได้ จะเกิด
ความภูมิใจในตัวเองและรู้สึกมีคุณค่า เป็นหัวใจในการดูแล
ลูกน้อง เห็นแรงงานเป็นคนส�าคัญ …” (K2-03)
   “...เราไม่ได้มองแรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้าง แต่
เปรียบเสมือนเพือ่นร่วมงาน ซึ่งถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่สามารถ
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ท�างานให้ส�าเร็จได้ ให้ความส�าคัญกับพวกเขา มองพวกเขา
มีค่า มอบความรักความเอ็นดูรู้สึกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ให้เขาไป
และผลตอบรับในการท�างานที่ดีกลับมา สอนให้เขาเรียนรู้
ในสิ่งที่นายจ้างท�า ไม่ให้เค้าคิดว่าเป็นแค่ลูกจ้าง สร้างแรง
ผลักดันให้เขาเรียนรู้งานและได้มีโอกาสเป็นนายจ้างได้ด้วย 
“ท�างานที่เริ่มต้นด้วยใจรัก” ท�าแล้วสนุกกับงาน มีความสุข 
ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย...” (K-3-04)
  อภิปรำยผล
  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงให้เห็น
ว่า ระบบการให้บรกิารแรงงานต่างด้าวแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็
ภายใต้การน�าของ คสช. มีความส�าคัญและช่วยอ�านวย
ความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและให้บริการแรงงาน
ต่างด้าวในด้านต่างๆ สามารถย่นระยะเวลาการให้บริการ
ได้ ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของการให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการและมีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการบริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ของส�านักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
ทีพ่บว่า ผูใ้ช้บริการมคีวามพงึพอใจและความสะดวกในการ
ได้รบับริการเพิม่มากข้ึน (อทุยั กนกวฒุพิงศ์, 2547; อนวุฒัน์ 
วงศ์นคร, 2551) 
  อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลส่วนใหญ่ของผู้ที่ให้ข้อมูลยัง
คงเป็นเรื่องของการรับสินบนหรือทุจริตคอรัปชั่นของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะยังไม่หมดไป เนื่องจากการปรับรูป
แบบการให้บริการแรงงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
นี้ ยังเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบของวิธีการ
ให้บริการเท่านัน้ โดยไม่ได้ปรบัเปลีย่นระบบและการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็น
ปัญหาระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของแรงงาน (สิทธิของ
แรงงาน) ทีค่วรได้รบัการเอาใจใส่อย่างจรงิจงัเสยีทปีระเทศไทย 
ต้องมีแผนระยะยาวในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องบูรณาการกัน เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องเข้มงวด
ในการบงัคบัใช้กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง หยดุปัญหาการทจุรติ
คอร์รัปชั่น และนายจ้างต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย เพือ่ประเทศไทยจะได้มีระบบการบรหิาร 
จัดการแรงงานข้ามชาติที่ได้มาตรฐาน (กิริยา กุลกลการ, 
2556)

  ส�าหรับการน�าเข ้าแรงงานต่างด ้าวและความ
ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวของผูป้ระกอบการนัน้ พบว่า การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปัญหาการเลือกงานของคน
ไทย ท�าให้เกดิความต้องการแรงงานจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศเกิด
ขึ้นในกลุ่มของแรงงานไร้ฝีมือ โดยเฉพาะแรงงานที่ล�าบาก 
สกปรก และอันตราย เช่น ภาคการประมง ส่งผลให้
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นประชาคมอาเซียน 
ท�าให้เกดิเสรีด้านการเคลือ่นย้ายแรงงาน ท�าให้ประเทศไทย 
ต้องมีมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
ในการรับมือกับปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้น และก�าลัง
จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ได้แบ่งแผนการจัดการ
แรงงานต่างด้าวออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ต้องการ
จ�ากัดปัญหาแรงงานเถื่อนที่มีอยู่มากในประเทศ ในขณะที่
ระยะปานกลาง จดัให้มกีารน�าเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและน�าเข้าเพิ่มเติมจากแหล่งใหม่ (ไม่ใช่ประเทศ
ในอาเซียน) และในระยะยาว เปิดให้มีการน�าเข้าแรงงาน
แบบโควต้ารายประเทศและฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับ
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ กิริยา 
กุลกลการ (2557) แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีลักษณะไม่ยืดหยุ่นตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ไม่ควบคุมเชิงคุณภาพ และไม่
พยายามลดอัตราการพึ่งพึง 
  ในประเด็นการสร้างระเบียบวินัย การจัดโซนนิ่ง 
และสิทธิด้านสวัสดิการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว นั้น พบว่า 
แรงงานต่างด้าวที่มาเข้าสู่กระบวนการข้ึนทะเบียนที่หน่วย
งานจ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อขอใบอนุญาต
ท�างาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ท�าให้เกิดปัญหาคอร์รัปชั่น
ตามมา อย่างไรก็ตาม การจัดการแรงงานในต่างประเทศ 
เช่น สิงคโปร์และมาเลเซียจะใช้ระบบให้ใบอนุญาตท�างาน
ที่แบ่งตามทักษะฝีมือ ความรู้และเงินเดือนที่คล้ายคลึงกัน 
มีการเก็บภาษีแรงงานต่างด้าวในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นกับ
ประเภทอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศเกาหลีและไต้หวัน
ใช้ระบบอนุญาตจ้างงานโดยใช้ระบบรัฐต่อรัฐในการคัด
เลือกและฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวและช่วยลดปัญหา
คอร์รัปชั่นลง (กิริยา กุลกลการ, 2557)
  ในประเด็นแรงงานต่างด้าวกับคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น 
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พบว่า การที่แรงงานต่างด้าวสามารถขึ้นทะเบียนในระบบ
ได้ง่ายขึน้จากศนูย์บรกิารครบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ จากรายงาน
ของส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล แสดงให้เห็นว่าการด�าเนินงานศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ ปรับปรุงยอดวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2557 มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 
1,626,235 คน กระทรวงแรงงาน (2558) การเพิ่มขึ้นของ
การข้ึนทะเบยีนแรงงานนี ้ท�าให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
ที่ต้องการท�างานถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการประกันค่า
จ้างแรงขั้นต�่า ได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย ท�าให้แรงงาน
เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยลดปัญหากลุ่มค้านาย
หน้าที่มาคอยแสวงหาผลประโยชน์ได้อีกประการหนึ่งด้วย 
  ส�าหรับประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับความประทับใจ
แรงงานต่างด้าวและการยอมรับจากนายจ้าง พบว่า กลุ่มผู้
ให้ข้อมูลแสดงความรู ้สึกต่อแรงงานต่างด้าวในเชิงบวก
มากกว่าความรู้สึกด้านลบ โดยความรู้สึกด้านบวกเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ ทักษะการท�างานจากแรงงานต่างด้าวที่สามารถ
พัฒนาได้ไม่ยากนัก เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีความขยัน
ขันแข็ง อดทน และมีความพยายามในการเรียนรู้ นอกจาก
นี้ นายจ้างบางส่วนยังให้โอกาสแก่แรงงานต่างด้าวในการ
เป็นหุ้นส่วนในงานที่ท�า ท�าให้เกิดแรงจูงใจและสามารถ
พัฒนาแรงงานให ้มี ระดับความสามารถที่ สู งขึ้นได ้ 
สอดคล้องกับการศึกษาจ�านวนมากที่พบว่า การยอมรับ
พนักงานและความประทับใจ ช่วยให้พนักงานมีความทุ่มเท 
ตั้งใจท�างาน และอุทิศตนให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
เป ็นส ่วนหนึ่งของงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข ้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาสายอาชีพ (career 
development) ให้กับพนักงาน (Bakker & Leiter, 2010; 
Dessler, 2013; Saks, 2005)
  ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรม 
แสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึควร
ตระหนัก พัฒนา และปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
  1. การให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จท�าให้กระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ท�าได้สะดวกและง่ายขึ้น ลดระยะเวลาการด�าเนินงาน 
เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวมีจ�านวน
มาก ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเพิ่มศูนย์ให้บริการแรงงาน
ต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด
ต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มี
แรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นฐานเข้ามาภายในประเทศ
  2. พัฒนาบุคลากรของศูนย์การให้บริการแรงงาน
ต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้เกิดความรู้สึกด้านบวก
หรือเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการท�างาน และนับเป็นการ
ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง 
ผู้ปฏิบัติงานอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏบิตังิาน และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผู้มารบับรกิาร
ของหน่วยงานและองค์การ  
  3. พัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาภายใน
ประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้สามารถยกระดับขีด
ความสามารถในการท�างาน มีการก�าหนดหลักสูตรการ 
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาแรงงานต่างด้าวอย่าง
เป็นระบบ มมีาตรฐาน และมคีวามต่อเนือ่ง อนัเป็นการสร้าง
ผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ได้อีกทางหนึ่ง 
  4. สร้างระบบเทคโนโลยีกลางของศูนย์ข้อมูล
แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ เพือ่รวบรวมข้อมลูทัง้แรงงาน
ต่างด้าวและนายจ้าง มีการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
เศรษฐกิจและความต้องการแรงงานที่เป็นปัจจุบันเพื่อ
ก�าหนดจ�านวนแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสม และใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม  โดยการค�านึงถึงความ
สมดุลระหว่างสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศเป็นส�าคัญ 
  5. ประเทศไทยควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด ไม่เฉพาะแต่นโยบายที่ควบคุมด้านปริมาณเท่านั้น 
แต่ควรมีนโยบายที่ส่งเสริมด้านคุณภาพด้วย ตัวอย่างเช่น 
นโยบายการพัฒนาผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบแรงงานต่างด้าว
ให้มีจิตส�านึกของความเมตตาและเห็นอกเห็นใจแรงงาน
ต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลง
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