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บทคัดย่อ
		 การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มแรงงานต่างด้าว เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แนวค�ำถามที่ใช้ในการสนทนา และแบบ
บันทึกข้อมูลขณะสนทนา การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดค�ำพูดที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประกอบกับการสังเกตและการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลการวิจัยพบมุมมอง ความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้ 6 ประเด็นหลัก คือ (1) ระบบการให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จกับบทบาทที่
ส�ำคัญภายใต้การน�ำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2) การน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว (3) ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว
ของผู้ประกอบการ (4) สร้างระเบียบวินัย การจัดโซนนิ่ง และสิทธิด้านสวัสดิการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว (5) แรงงาน
ต่างด้าวกับคุณภาพชีวติ ดีทำ� ให้อยากเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย และ (6) ความประทับใจแรงงานต่างด้าวและการยอมรับ
จากนายจ้าง
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานต่างด้าว บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

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.
Keywords: Human Resource Development, Migrant Worker, One Stop Service

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ได้เข้ามาโดยมิได้จดทะเบียนหรือที่เรียกว่า แรงงาน
		 สืบเนื่องจากการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง
หรือแรงงานต่างด้าวในอาเซียนนัน้ อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบ โดยไม่ถกู กฎหมาย โดยในปี พ.ศ. 2552 มีแรงงานข้ามชาติ
ของรัฐมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน (ASEAN Labour Ministers เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ 2.2 ล้านคน (สถาบัน
Meeting; ALMM) ได้มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553) และจากปี พ.ศ.
แรงงานทุกสองปี ซึง่ ใน พ.ศ. 2550 ประเด็นแรงงานย้ายถิน่ 2549-2553 พบว่าโดยเฉลีย่ แล้วจ�ำนวนคนต่างด้าวมีจำ� นวน
ได้บรรจุอยู่ในประชาคม สังคมวัฒนธรรมอาเซียน ผู้น�ำใน ปีละ 1,053,602 คน แบ่งเป็นกลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย
ประเทศอาเซียน ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนเรื่องการ 221,146 คน (ร้อยละ 21.73) และกลุม่ เข้าเมืองผิดกฎหมาย
ปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น (ASEAN เป็นส่วนใหญ่ถงึ 832,456 คน (ร้อยละ 78.27) (กรมการจัด
Declaration on the Protection and Promotion of หางาน, 2555)
the Rights of Migrant Workers หรือ ACMW) ปฏิญญา 		 อย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาเกิดการหลัง่ ไหลของแรงงาน
นี้ ร ะบุ ใ ห้ ทั้ ง ประเทศต้ น ทางและปลายทางสนั บ สนุ น ต่างด้าวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเทศไทยยังมีความ
ศักยภาพและศักดิ์ศรีของแรงงานย้ายถิ่น รวมทั้งตระหนัก จ�ำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในบางประเภทกิจการเป็น
ในสิทธิพื้นฐานของแรงงานรวมทั้งครอบครัวที่อาศัยอยู่ใน อย่างมาก เนือ่ งจากบุคคลเหล่านีไ้ ม่เลือกงาน ค่าจ้างแรงงาน
ประเทศปลายทาง และยังระบุข้อผูกมัดของทั้งประเทศ ต�ำ่ ท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตของผูป้ ระกอบการต�ำ่ ไปด้วย อีกทัง้
ต้นทางและปลายทาง กล่าวโดยสรุป นั่นคือการเห็นคุณค่า ยังเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบาง
ของทรัพยากรมนุษย์ และเป็นที่สังเกตว่า แรงงานย้ายถิ่นที่ กิจการ ส่วนปัญหาที่มากับคนต่างด้าวคือ การแย่งงาน การ
ไม่ถกู กฎหมายไม่ได้นำ� มารวมไว้ในปฏิญญานี้ ซึง่ ประเทศไทย ใช้สาธารณูปโภค การบุกรุกทีส่ าธารณะ รวมไปถึงปัญหาด้าน
ได้ก้าวเข้าสู่ประเทศที่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มตัวตั้งแต่ ความมัน่ คงและด้านสาธารณสุข และเนือ่ งด้วยสถานการณ์
ก่อนศตวรรษที่ 21 ประกอบกับการที่ไทยเป็นประเทศผู้น�ำ แรงงานต่ า งด้ า วที่ ห ลั่ ง ไหลเข้ า มาเพิ่ มขึ้ น นี้ นายทวี กิ จ
ในการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Community) ท�ำให้เกิดความต้องการแรงงานจ�ำนวนมาก (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าส�ำหรับแรงงานต่างชาติประเภทอื่นๆ ที่
		 จากรายงานของกรมการจัดหางาน ได้ระบุถึงการที่ อยู่นอกเหนือ 8 สาขาอาชีพที่ได้ก�ำหนดแต่ก็ยอมรับว่า
ประชากรวัยแรงงาน ทั้งแรงงานฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยหลายหมื่นคนในขณะนี้
ปรากฏตลาดแรงงานภายในประเทศจากประชากรไทยมี อาจไม่มกี ารขึน้ ทะเบียนให้ถกู ต้องตามกฎหมาย เพราะเป็น
จ�ำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจ�ำเป็นต้องมีการจ้าง การลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
แรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว ในการอพยพเข้ามา (องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) จึงนับว่า
ของแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าวนัน้ ก�ำหนดให้มกี าร เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในการที่จะด�ำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ขึน้ ทะเบียนกับกรมการปกครองและกระทรวงแรงงาน เพือ่ สถานการณ์แรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลใน
เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย ทว่ามีแรงงาน การปรับปรุงกลไกหลักในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
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		 โดยสรุป ประเทศไทยต้องเผชิญกับความต้องการ
ใช้ทรัพยากรมนุษย์กลุม่ แรงงานต่างด้าว แต่การศึกษาเชิงลึก
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้กลับมี
อย่างจ�ำกัด ประกอบกับประเทศไทยต้องเตรียมทีจ่ ะรับรอง
ปฏิ ญ ญาอาเซี ย นเรื่องการปกป้องและส่งเสริม สิทธิ ข อง
แรงงานย้ายถิ่น ที่ระบุให้ทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง
สนับสนุนศักยภาพและศักดิ์ศรีของแรงงานย้ายถิ่น ซึ่ง
หมายความรวมถึงการเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ไม่
ว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นจะเป็นสัญชาติและเชื้อชาติใด
โดยเฉพาะ เส้นทางเดินอาชีพ (career path) ซึ่งเป็น
แบบแผนที่ต่อเนื่องของงานต�ำแหน่งต่างๆ ที่รวมกันเป็น
อาชีพของบุคคลคนหนึ่ง (Werther and Davis, 1993)
รวมถึงเป้าหมายอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการจัดการ
อาชีพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในการเตรียม การน�ำสู่
การปฏิบตั ิ และการติดตามประเมินผลแผนอาชีพ (Werner
and DeSimone, 2006)
		 ปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
ประกาศให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามข้อ 4 ของ
คสช. ฉบับที่ 70/2557 เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประกาศ ณ วันที่
25 มิถนุ ายน 2557 (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,
2557) และ คสช. ฉบับที่ 90/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์
บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 จ�ำนวน 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 เพื่อน�ำไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ในประเทศ และการสร้างมาตรฐานในการท�ำงานของแรงงาน
ต่างด้าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและนายจ้างซึ่งประกอบ
ด้วยกิจการบางประเภทที่มีความจ�ำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน
ต่างด้าวเป็นอย่างมากและเพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงาน
หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าว
		 ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะด� ำ เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา

แนวทางการท�ำงาน การให้บริการ ของศูนย์บริการจด
ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วแบบจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการสอบถามความคิด
เห็นของผู้รับบริการจากศูนย์บริการดังกล่าวในแต่ละพื้นที่
ทัง้ นีค้ าดว่าผลการวิจยั นีจ้ ะเติมเต็มความรู้ ความจริงเกีย่ วกับ
บุคลากรกลุ่มส�ำคัญนี้ และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะสามารถ
เข้าใจมุมมอง แนวคิด วิถีชีวิต ความต้องการ ปัญหา
อุปสรรค สิ่งเอื้ออ�ำนวย และความคิดเห็นอย่างรอบด้าน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ตลอดจนแรงงานต่างด้าว
เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น แนวทางให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถที่ จ ะดึ ง
ศักยภาพของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวออกมาใช้อย่างเต็มที่
สามารถน�ำผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุงแนวคิด
ทัศนคติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้แรงงานต่างด้าวและ
ประชากรไทยสามารถท� ำ งานและอยู ่ ร ่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุข

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 เพื่อศึกษาแนวทางการท�ำงาน การให้บริการของ
ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วแบบจุ ด เดี ย ว
เบ็ดเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อ
ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของผู ้ รับบริ ก ารจากศู น ย์ บริ ก ารจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ทบทวนวรรณกรรม

		 แรงงานต่างด้าว หรือ แรงงานข้ามชาติ
		 แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติ ถือได้ว่ามี
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อันเนือ่ ง
มาจากแรงงานในประเทศไทยมีจ�ำนวนน้อย และส่วนใหญ่
มีหน้าทีก่ ารงานในระดับทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับการจัดการเรียน
การสอนในภาคแรงงานหรืออาชีวะไม่ค่อยได้รับความนิยม
เป็นผลให้ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องพึงแรงงานต่างชาติ ความ
หมายของแรงงานต่างด้าวหรือข้ามชาติโดยทั่วไปหมายถึง
บุคคลผูซ้ งึ่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย แต่กม็ ผี ใู้ ห้ความหมายทีแ่ ตกต่าง
กันไปทั้งในแง่กฎหมายและในทางวิชาการ แต่ความหมาย
ของคนต่ า งด้ า วตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารท�ำ งานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551 หมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทยและก�ำหนดไว้ว่าคนต่างด้าว จะท�ำงานได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือเจ้าพนักงานซึ่ง
อธิบดีมอบหมายเท่านั้น (กนกนิษก์ ตัณฑ์กุลรัตน์, 2553)

Journal of the Association of Researchers
อย่างไรก็ตาม องค์กรแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความ
หมายของแรงงานข้ามชาติไว้ในอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 97 ว่าด้วย
การอพยพเพื่อการท�ำงาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492
มาตรา 11 หมายถึงบุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยัง
อีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปท�ำงานมากกว่าที่จะไปใช้จ่าย
เงินของตนเองและรวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยปกติแล้วได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพื่อท�ำงานแต่ไม่รวมถึงคนที่
ท�ำงานตามบริเวณชายแดนจิตรกรหรือสมาชิกของกลุ่มผู้
ช�ำนาญการที่เข้าเมืองระยะสั้นชาวเรือและลูกเรือเดินทะเล
ต่างชาตินอกจากนี้ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 143 ยังไม่รวมถึงบุคคลที่เข้ามาเพื่อการ
ศึกษาหรือการฝึกอบรมและบุคคลที่เข้ามาท�ำงานชั่วคราว
เฉพาะด้ า นอั น เนื่ อ งมาจากการร้ อ งขอของนายจ้ า งใน
ประเทศไทยและต้องออกไปเมื่อเสร็จสิ้นการท�ำงานนั้น
แล้ว
		 ส� ำ หรั บ องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนด
ความหมายแรงงานข้ามชาติในอนุสญ
ั ญาว่าด้วย การคุม้ ครอง
สิทธิของบรรดาแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว
ของเขาเหล่านั้นไว้ในมาตรา 2 หมายถึง “บุคคลซึ่งจะถูก
ว่าจ้างให้ท�ำงานก�ำลังถูกว่าจ้างหรือเคยถูกว่าจ้างท�ำงาน
โดยได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่ตนไม่ได้เป็นคนของชาตินั้น”
ซึง่ เห็นได้วา่ ความหมายแรงงานข้ามชาติของ สหประชาชาติ
มีความหมายกว้างกว่าความหมายแรงงานข้ามชาติของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศมากเพราะได้รวมถึงคน
งาน 8 ประเภทได้แก่ คนงานที่ท�ำงานตามบริเวณชายแดน
คนงานตามฤดูกาล ชาวเรือ คนงานที่ท�ำงานในสถานที่
ท�ำงานนอกประเทศ คนงานที่ท�ำงานโยกย้ายไปมา คนงาน
ที่ท�ำงานตามโครงการ คนงานที่มีกิจการของตนเองและ
คนงานที่ได้รับการว่าจ้างพิเศษให้ไปท�ำงานในประเทศที่
ตนไม่ได้มีสัญชาตินั้น อย่างไรก็ตามก็ยังไม่รวมถึงบุคคลที่
เดินทางข้ามประเทศเพือ่ ท�ำงานในฐานะทีเ่ ป็นผูล้ งทุน ผูล้ ภี้ ยั
หรือบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ (Stateless Person) นักเรียน
นักศึกษาหรือผู้ฝึกอบรมและผู้ที่ท�ำงานภายใต้การว่าจ้าง
ขององค์การระหว่างประเทศ (กนกนิษก์ ตัณฑ์กลุ รัตน์, 2553)
		 สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
		 ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (2559) รายงานว่าแรงงานต่างด้าว
ทีเ่ ข้ามาในประเทศสามารถจ�ำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง
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ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและกลุ่ม
ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดย พ.ศ. 2550-2558 แรงงาน
ต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตท�ำงานในประเทศไทย ในกลุม่ แรงงาน
ต่างด้าวทีเ่ ข้าเมืองถูกกฎหมายมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ขณะทีก่ ลุม่
แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีแนวโน้มลดลง
ตามนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวให้มาจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวและพิสูจน์สัญชาติในแต่ละปี เพื่อน�ำไปสู่
กระบวนการท�ำให้ถูกกฎหมาย ในปี พ.ศ.2558 แรงงาน
ต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตท�ำงานในประเทศ จ�ำนวน 1,445,575
คน โดยเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
จ�ำนวน 1,416,513 คน และกลุม่ แรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับอนุญาตท�ำงานตามมติ ครม. ใน
มาตรา 13 เฉพาะชนกลุ่มน้อย จ�ำนวน 29,062 คน เมื่อ
จ�ำแนกตามสัญชาติของแรงงานต่างด้าวที่เข้าท�ำงานใน
ประเทศพบว่า กลุ่มที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย 5 สัญชาติ
แรก ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น และจีน ส่วนกลุ่มที่
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประเภทชนกลุ่มน้อย 5 สัญชาติ
ได้แก่ ไทยใหญ่ เมียนมา กระเหรี่ยง มอญ และไทยลื้อ หาก
พิจารณาแรงงานต่างด้าวพบว่า แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ประเภทไร้ทักษะฝีมือโดยอพยพเข้ามาท�ำงานจากประเทศ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยใน พ.ศ. 2558 พบว่าอัตรา
การจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจ�ำนวนผูม้ งี านท�ำทัง้ หมดร้อยละ
6.45 อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชาต่อจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมดร้อยละ 6.00 และ
อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวมีฝีมือต่อจ�ำนวนผู้มีงานท�ำ
ทั้งหมดร้อยละ 0.38 นอกจากนี้จากรายงานของกรมการ
จัดหางาน (2558) พบว่า คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงาน
ทั่วราชอาณาจักร จ�ำนวน 1,531,707 คน โดยจ�ำแนกตาม
ลักษณะการเข้าเมืองตามมาตรา 9 จ�ำนวน 1,468,484 คน
ตามมาตรา 12 จ�ำนวน 39,499 คน และตามมาตรา 13
จ�ำนวน 23,724 คน
		 การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
		 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หมายถึง
การรวบรวมเอาบริหารในด้านต่างๆ มาร่วมกันให้บริการ
ณ ทีแ่ ห่งใดแห่งหนึง่ เพียงจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ สามารถ
ด�ำเนินการได้ทั้งภายใน หรือหลายๆ หน่วยงานมาร่วมกัน
ให้บริการ ซึ่งมีผู้ให้ค�ำจ�ำกัดความเกี่ยวกับแนวคิดในการให้
บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop services) ไว้
ดังนี้

234

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

		 Gouscos และคณะ (2003) อธิบายว่า แนวคิดการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแนวคิด
ใน 2 มิติที่ส�ำคัญ มิติแรกเรียกว่า “similarity approach”
ที่เป็นการบริการข้อมูลจากผู้ให้บริการที่มาจากหน่วยย่อย
ที่แตกต่างกัน แต่ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้อยู่ในระบบหรือหมวด
หมู่เดียวกัน สามารถน�ำมาร่วมกันบริการภายในศูนย์รวม
บริการ และจัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได้
ตัวอย่างเช่น การให้บริการด้านอาชีพ ได้แก่ การจัดหางาน
การประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น มิติที่สอง
เรียกว่า “complementarity approach” ทีห่ มายถึง การ
บริการข้อมูลหรือการบริการการติดต่อจากผู้ให้บริการที่มี
ลักษณะการให้บริการที่แตกต่างกัน แต่มีผู้ใช้บริการเหมือน
กัน สามารถน�ำมาร่วมกันบริการภายในศูนย์รวมบริการ และ
จัดให้มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได้ อาทิ การ
ให้บริการด้านความรู้ต่างๆ แก่นักศึกษา การให้บริการด้าน
ภาษีแบบต่างๆ แก่ผู้เสียภาษี ฯลฯ เป็นต้น
		 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่น�ำการบริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จมาใช้ปรับปรุงการให้บริการในส่วนงานต่างๆ
ตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหลายด้ า นต่ อ ประชากรของ
กรุงเทพมหานครจึงเป็นหน้าที่ที่หนัก เช่น การทะเบียน
ราษฎร การรักษาความสะอาด การสาธารณสุข การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การผังเมือง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดังนั้น
จึงมีการน�ำการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จมาปรับปรุง
การให้บริการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม เอื้อ
อ�ำนวยความสะดวก เรียบร้อย รวดเร็วและราบรื่นให้กับ
ประชาชนทีม่ าติดต่อ ดังนัน้ การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ของส�ำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครพบว่า
ประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศ
องค์การ การบริหารงาน การประสานงาน และการให้
บริการอยู่ในระดับมาก (อุทัย กนกวุฒิพงศ์, 2547) ขณะที่
การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของส�ำนักงานเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ที่ให้บริการ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ และด้านระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก
(อนุวัฒน์ วงศ์นคร, 2551) จากข้อดีของแนวความคิดเรื่อง
การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ท�ำให้แนวคิดนีเ้ ป็นทีน่ ยิ ม
และได้นำ� มาประยุกต์ใช้กบั การบริการในด้านต่างๆ ในหลาย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์
การวิจัย เป็นลักษณะการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ Cross Case
Analysis เพือ่ บรรยายประสบการณ์ของกลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล โดย
ใช้ ร ะยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ น
มกราคม – พฤษภาคม 2559
		 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
		 การวิจัยในครั้งนี้พิจารณาถึงผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยว
กับการให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
โดยใช้วิธีการเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็น
หลัก โดยเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก จาก 3 กลุ่มหลัก
จ�ำนวน 28 คน ได้แก่
		 1. กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (K1) ใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 2 คน เทศบาลนคร
แหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 คน ส�ำนักงาน
จัดหางานเขตหลักสี่ 3 คน และกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน 5 คน รวม 12 คน
		 2. กลุ่มผู้ประกอบการ (K2) ที่มีแรงงานต่างด้าวที่
เข้าสู่ระบบในศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 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
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญที่สุดตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ( ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2548; ชาย โพธิสิตา
2549; จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2550; Creswell, 2009;
Punch, 2009; Stake, 2010; Yin, 2010) ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสนทนาเชิงลึก การจด
บันทึก การสังเกต การถ่ายภาพ การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
การแยกความรู ้ สึ ก ส่ ว นตั ว ผ่ า นการเขี ย นบั น ทึ ก สะท้ อ น
ความคิดและการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังได้ท�ำการ
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลทุติยภูมิรวบรวมมาได้
เพื่อสร้างชุดค�ำถามแบบไม่มีโครงสร้างเคร่งครัดและแบบ
บันทึกการสังเกต รวมทั้งเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
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ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ ผู ้ ที่ จ ะให้
สัมภาษณ์ต่อไป
		 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
		 การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ก ลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
กระบวนการกล่าวคือ ผู้วิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
ขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสนทนา และบันทึกข้อมูลลงใน
สมุดบันทึกของผู้วิจัย โดยให้ผู้ให้ข้อมูลเซ็นชื่อยินยอมให้
สนทนา บันทึกข้อมูลด้วยแบบบันทึกเครือ่ งบันทึกเสียง และ
ถ่ายภาพแจ้งให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทราบเกี่ยวกับการรักษา
ความลับ การท�ำลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย และการเผย
แพร่ผลการวิจัยจะกระท�ำโดยเสนอในภาพรวม ไม่เปิดเผย
ชื่ อ และข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของกลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล แต่ อ ย่ า งใด
นอกจากนี้ค�ำถามใดที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกใจที่จะตอบ
ก็สามารถไม่ตอบค�ำถามนั้นได้ ตลอดจนสามารถบอกยุติ
การให้ข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนของการวิจัยและสามารถขอ
ข้อมูลกลับคืนได้ทั้งหมด อีกทั้งการเข้าร่วมในการวิจัยหรือ
การถอนตัวจากการวิจัย ไม่มีผลต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในด้าน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การพิจารณาความดีความชอบ
การส่งเสริมและสนับสนุนในความก้าวหน้าด้านการท�ำงาน
รวมถึงสัมพันธภาพส่วนบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		 เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
		 เทคนิคการก�ำหนดกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยการสอบถาม
ข้อมูลและสนทนากับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ได้แก่ 1. ศูนย์กีฬา
รามอินทรา เขตบางเขน 2. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 3. ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง
เขตมีนบุรี 4. ศูนย์เยาวชนลุมพินี เขตปทุมวัน 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
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significant phrases) โดยอ่านหลายๆ ครั้งเพื่อท�ำความ
เข้าใจประสบการณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
		 2. ดึงวลีหรือกลุม่ ค�ำส�ำคัญทีม่ คี วามหมาย (extract
significant phrases) ในเรื่องที่ศึกษา
		 3. จัดวลี กลุ่มค�ำส�ำคัญ หรือประโยค มาตีความ
หรือให้ความหมาย (formulate meanings)
		 4. เขียนอธิบายรายละเอียด (exhaustive description) แต่ละหัวข้อที่ได้
		 5. น�ำรายละเอียดต่างๆ ทีไ่ ด้มารวมกัน เพือ่ วิเคราะห์
ออกมาเป็นค�ำตอบของค�ำถามการวิจยั (cluster of theme)
โดยบรรยายให้เห็นถึงโครงสร้างทั้งหมดของประสบการณ์
ของแรงงานต่างด้าว
		 การสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล
		 การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล เริ่ ม ตั้ ง แต่
เครื่องมือคือ ผู้วิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานการวิจัย (Silverman, 2008; Flick, 2004;
Lincoln and Guba, 1985) ดังนี้
		 1. ผู้วิจัย ศึกษาและท�ำความเข้าใจในเรื่องของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ และมีประสบการณ์ตรงในการสอนวิจัย
และการท�ำวิจัยประเภทนี้ และผู้วิจัยท�ำการวางแผนด�ำเนิน
การวิจยั เป็นอย่างดี ตามหลักของการวิจยั เชิงคุณภาพ อย่างไร
ก็ตามผู้วิจัยตระหนักอยู่เสมอว่าการสนทนาและจดบันทึก
สิง่ ทีส่ นทนา ได้แยกจากความคิดเห็นส่วนตัว (self-reflexive
journal) ออกจากเรื่องราวที่ได้ยิน เพื่อขจัดความล�ำเอียง
ระวั ง มิ ใ ห้ ต นเองเข้ า ไปมี ค วามรู ้ สึ ก ร่ ว มและผู ก พั น ทาง
อารมณ์ จนขาดความเที่ยงตรงในการสนทนาและบันทึก
ข้อมูล รวมถึงการท�ำความเข้าใจในเหตุการณ์และประสบการณ์
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้น
		 2. การรวบรวมและการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ต้ อ งมี
คุณภาพ กล่าวคือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�ำการ
บรรยายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดในรายงานการวิจัยด้วยถ้อยค�ำ
ที่ละเอียด (thick description) โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ
เลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์จริง พร้อมเหตุผล
ในการเลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละราย ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสนทนา สรุปเรียบเรียงเป็นข้อมูลเชิงบรรยาย
และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบแบบแผน
		 3. รายงานการวิจัย ผู้วิจัยได้บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล สถานที่ศึกษา
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนในการ
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจและมองภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วแบบจุ ด เดี ย ว
เบ็ดเสร็จเช่นเดียวกับผู้วิจัย และสามารถถ่ายโอน (transferability) ผลการวิจัย เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสามารถน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์หรือประยุกต์สิ่งที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ใน
งานวิจัยอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้
		 นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ยั ง ได้ ท� ำ การยื น ยั น ผลการวิ จั ย
(conformability) ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎีและเปรียบ
เทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งน�ำเสนอใน
รายงานโดยมีค�ำพูดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อการ
น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

		 ผลการวิจัย
		 ผลการศึกษาแนวทางการท�ำงานการให้บริการของ
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถจ�ำแนกหัวข้อใน
การน�ำเสนอมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์ของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้เป็น 6 ประเด็นหลัก ได้แก่
		 1. ประเด็นระบบการให้บริการแรงงานต่างด้าว
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จกับบทบาทที่ส�ำคัญภายใต้การน�ำ
ของ คสช.
			 “…กลุ่ม คสช. เข้ามาบริหาร ประเทศเริ่มดีขึ้น
เรือประมงเองถูกยกเลิกกิจการไปเป็นหมื่นล�ำเพราะว่าไม่
ได้มาตรฐานสหภาพยุโรป แรงงานเรือประมงที่ยังท�ำอยู่
ตอนนี้ส่วนใหญ่ได้ขึ้นทะเบียนและท�ำการพิสูจน์สัญชาติ
แล้ว เมือ่ น�ำเข้าสูก่ ระบวนการทีถ่ กู กฎหมายเป็นเรือ่ งทีด่ ”ี
… (K1-01)
			 “…ศูนย์ one stop service เริ่มเมื่อค�ำสั่ง
คสช. พ.ศ. 2557 ก่อนหน้านั้นมีการจดทะเบียนกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ต่างคนต่างปฏิบัติ เช่น การตรวจสุขภาพ มี
การประกาศให้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลได้ และให้ไป
ท�ำบัตรประจ�ำตัวคนไม่มีสัญชาติ ทางฝ่ายปกครองให้ไปท�ำ
ที่ส�ำนักงานเขต ส�ำนักงานอ�ำเภอ และมาขออนุญาตท�ำงาน

กับกรมแรงงาน ตามค�ำสั่ง คสช. ที่ 7/2557 มีด�ำริให้ท�ำ
เป็นศูนย์ one stop service ให้ทุกหน่วยงานไปอยู่เพื่อให้
ค�ำปรึกษา และนี่เป็นที่มาของ ศูนย์ OSS (One Stop Service) OSS ตอนทีเ่ ปิดครัง้ แรกมีทกุ จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง
และในกรุงเทพมหานคร แต่ภายหลังต่อมามีการยุบมาให้
เหลือจุดเดียว”… (K1-04)
			 “…ในกรุงเทพมหานครจะมีศูนย์ที่ให้บริการ
one stop service 4 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558 เป็นต้นไป จะเหลือแค่ศูนย์เดียว ทางกรมแรงงาน
ก�ำลังด�ำเนินงานให้เทียบเท่านานาอารยประเทศ เพราะถ้า
แรงงานต่างด้าวอยู่ในสถานะที่ผิดกฎหมาย ก็จะได้รับการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจากนายจ้างที่ไม่ค่อยดีนัก เช่น การถูก
เอารัดเอาเปรียบ จ่ายค่าจ้างไม่ตรง ใช้งานมากกว่ามาตรฐาน
เวลาท�ำงาน จึงควรเข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกต้องได้รับการ
คุ้มครอง ได้รับการปฏิบัติที่ประเทศต่างๆ ยอมรับ เพราะ
ประเทศไทยยังมีปัญหาค้ามนุษย์อยู่ อยากให้ประเทศไทย
กลับสู่สภาวะปกติ”… (K1-05, K1-06)
			 “...กระบวนการ การขึ้นทะเบียน one stop
service คิดว่าเป็นระบบที่ดีมากคือ แรงงานจะได้ขึ้น
ทะเบียนถูกต้องครบถ้วน และได้รบั สิทธิการดูแลขัน้ พืน้ ฐาน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด และพวกเขาได้มีความรู้ที่ถูกต้องใน
การด�ำเนินชีวิตในช่วงของการท�ำงานอยู่ในประเทศไทย
และมีข้อดีคือ นายจ้างก็ได้จ้างแรงงานอย่างถูกต้องและ
ยุติธรรม ซึ่งน�ำมาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพในการท�ำงาน...”
(K2-03)
			 “…เรื่องของ one stop service อาจไม่เกิด
ประโยชน์อะไรมากมาย หากผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีแสวงหาผล
ประโยชน์หรือมีกระท�ำที่ส่อไปในทางทุจริตกันอยู่…” (K302, K3-05, K3-07, K3-08, K3-11)
		 2. ประเด็นการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว
			 “…แรงงานชาว พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งเข้ามา
ตามช่องทางธรรมชาติไม่มีเอกสารอะไรเข้ามาเลย แล้ว
ลักลอบเข้ามาท�ำงาน เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว รัฐบาลสมัยนั้นมี
แรงงานผิดกฎหมายเยอะมาก และอยากจะให้เข้าสู่ระบบ
ที่ถูกต้อง เปิดตัว เปิดเผยสถานะ จึงอนุญาตให้มีการจด
ทะเบียน ประมาณ พ.ศ. 2539–2540 จนเรื่อยมาและมี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จน ณ วันนี้ ในประเทศไทยมีแรงงานที่
รายงานตั ว ผ่ า นกระบวนการที่ มี ก ารผ่ อ นผั น ประมาณ
2,800,000 คน กระจายท�ำงานในภาคต่างๆ ทั้งหมด เรายัง
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มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้แรงงาน ประเทศไทยมีสภาวะขาด
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่ล�ำบาก สกปรก อันตราย ทั้ง
หลายยังมีการขาดแคลนอยู่จริง จึงจ�ำเป็นที่ต้องใช้แรงงาน
ต่างด้าว …” (K1-02, K1-10)
			 “…ส�ำคัญมาก: อยากให้ทกุ ฝ่ายยอมรับในกติกา
ต้องเลือกอะไรสักอย่าง ในฐานะที่เราเป็นคนไทย คือการ
ให้ความสมดุลกันระหว่างความมัง่ คงกับเศรษฐกิจ การเลือก
เศรษฐกิจเพราะต้องเชื่อว่าประเทศไทยขาดแรงงานจริงๆ
ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะก�ำหนดแนวทางกับ
พวกเราว่ า อะไรคื อ จุ ด สมดุ ล ระหว่ า งความมั่ น คงกั บ
เศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงานก็ไม่ได้ขัดข้อง แต่ต้องมี
จุดที่เหมาะสมของประเทศต้นทางและของประเทศไทย...”
(K1-08, K1-12)
			 “…ปัจจุบันจ้างบริษัทภายนอก (Out-Source)
ช่วยหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานให้ประมาณ กว่า 4 ปี
โดยเข้ามาท�ำงานจริงๆ และแรงงานทีเ่ ข้ามาท�ำก็ตอ้ งมีรบั รอง
ว่าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตามระบบ one stop service
บริษัทภายนอกจะจัดการให้เสร็จ แรงงานต่างด้าวเวลาที่
เขาเข้างานเขามีความกระตือรือร้นอยากจะท�ำงานมาก มี
ความกระตือรือร้นที่จะท�ำงาน ท�ำให้มีความต้องการอยาก
ได้แรงงานเหล่านี้...” (K2-01)
			 “...ในเรือ่ งของมติ ครม. ให้ยดื ระยะเวลาในการ
จดทะเบี ยนออกไปเนื่องจากความต้องการทางแรงงาน
ต่างด้าวยังมีอยู่จึงเปิดให้มีการจดทะเบียนไปเรื่อยๆ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นคือเรื่องของทางโรงพยาบาล เพราะมีกระบวนการ
เยอะ เรื่องตรวจสุขภาพ เรื่องทานยา เรื่อง x-ray ราย
ละเอียดมาก...” (K3-01, K-04, K3-06)
		 3. ประเด็นความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้
ประกอบการ
			 “…จังหวัดสมุทรสาครเป็นที่ 3 จังหวัดต้นๆ ของ
ระดับประเทศ ต่อจาก จังหวัดชลบุรี และ จังหวัด
สมุทรปราการ ใน 3 จังหวัดนี้ จังหวัดสมุทรสาคร มีความ
พิเศษตรงที่เกี่ยวกับการประมงเข้าไปกว่าครึ่งหนึ่ง ขณะที่
อีก 2 จังหวัด เน้นการท�ำอุตสาหกรรมหนัก ในขณะที่
จังหวัดสมุทรสาครท�ำทั้ง 2 ด้าน ปัจจุบันแรงงานไทยจะไม่
เลือกท�ำงานด้านนี้ เพราะฉะนัน้ จึงเปิดให้มแี รงงานข้ามชาติ
เข้ามา การใช้แรงงานด้านนี้จึงเป็นสิ่งที่แรงงานต่างด้าว
ต้องท�ำเพราะว่าคนไทยเลือกที่จะไม่ท�ำ งานที่ใช้แรงงาน
เหล่านี้ แต่คนไทยจะชอบท�ำงาน ด้านธุรการ จัดท�ำเอกสาร
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และ เป็นหัวหน้าคุมคนงาน ดังนั้นอัตราการว่างงานของที่นี่
จึงมีน้อย ...... ” (K1-03)
			 “...ความต้องการของผู้ประกอบการโดยมาก
จะแข่งขันในเรื่องของต้นทุน เนื่องจากแรงงานไม่มี พอ
ปัจจุบันรัฐบาลเปิดให้ใช้กลุ่มแรงงานต่างด้าวได้ ผู้ประกอบ
การที่ต้องการแรงงานเหล่านี้ก็จะแข่งขันเรื่องสวัสดิการ…”
(K2-02)
			 “….แรงงานไม่ใช่สิ่งของ แต่มีต้นทุน และเป็น
ทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญ หมายถึง เมือ่ แรงงานมาสมัครงาน
ต้องมีต้นทุน (ประสบการณ์) ในงานมาอยู่แล้ว...” (K2-04)
			 “…ถ้าเทียบแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวใน
มุมมองของนายจ้าง ปัจจัยหรือความจ�ำเป็นในชีวิตต่างกัน
คนไทยจะชอบอยู่กับครอบครัว ไม่มีงานก็ใช้เงินพ่อแม่ แต่
แรงงานต่างด้าวมาจากบ้านเกิดเพื่อเดินทางข้ามประเทศ
มาหางานท�ำ เพื่อจะหาเงินส่งกลับบ้าน จุดมุ่งหมายจึงต่าง
กันพวกเขามีจดุ ประสงค์จะส่งเงินกลับบ้าน งานจะหนักเบา
แค่ไหนก็อดทน ซึ่งต่างจากคนไทย งานที่ไม่ชอบงานหรือ
ไม่พอใจก็จะไม่มีความอดทน จุดอ่อนของคนไทย คือ ไม่สู้
อ่อนแอ ไม่อดทน ขาดความรับผิดชอบ มองว่าอนาคตจะ
เป็นยังไง เด็กไทยรุ่นใหม่ ขาดความรับผิดชอบ เป็นคนไม่มี
น�้ำใจ ไม่มีสัมมาคารวะ สอนงานยาก (ท�ำงาน วัน เว้น วัน)
…” (K2-05)
		 4. ประเด็นสร้างระเบียบวินัย การจัดโซนนิ่ง และ
สิทธิด้านสวัสดิการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว
			 “…เมื่อแรงงานต่างด้าวที่มาเข้าสู่กระบวนการ
ขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานจ�ำเป็นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ
เพื่อขอใบอนุญาตท�ำงาน (work permit) และต้องน�ำใบ
เสร็จโรงพยาบาลไปยื่นขอรับผลตรวจสุภาพเพื่อยืนยันตัว
บุคคลก่อน การยืน่ ขอใบอนุญาตท�ำงานจะใช้เวลาประมาณ
2 เดือน เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
และต้ อ งมี ห นั ง สื อ เดิ น ทางจึ ง จะสามารถเดิ น ทางไปทั่ ว
ประเทศได้…” (K1-04)
			 “…จ่ายค่าจ้างปกติตามค่าแรงขั้นต�่ำ 300 บาท
ตามกฎหมายแรงงาน หน่วยงานราชการสนับสนุนให้จ้าง
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นแรงงานที่เป็นธรรม
ทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง รัฐบาลจะช่วยดูแลคุ้มครอง
นายจ้างในด้านที่ เมื่อนายจ้างต้องการเปิดรับสมัครแรงงาน
ต่างด้าว ก็สามารถเปิดรับสมัครและขึน้ ทะเบียน และคุม้ ครอง
ลูกจ้างที่ต้องการท�ำงานถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับการ
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ประกันค่าแรงขั้นต�่ำ สวัสดิการตามกฎหมาย ท�ำให้แรงงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นระบบในการอยู่ในประเทศไทย
และยังช่วยปิดโอกาสให้กลับกลุ่มค้านายหน้าอีกด้วย ซึ่งมัก
เป็นกลุ่มในประเทศต้นทางเอง เพราะว่าแรงงานต่างด้าวไม่
เชื่อพวกเรา...” (K2-03)
			 “...แรงงานเถื่อน คือ แรงงานใต้ดินที่ลักลอบ
หนีเข้ามาแล้วท�ำงานเลยไม่มีเอกสารแสดงความเป็นตัวตน
อะไรทั้งสิ้น ส่วนเรื่องค่าแรงไม่สามารถเรียกร้องได้…” (K304, K-09, K-10)
		 5. ประเด็ น แรงงานต่ า งด้ า วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี
ท�ำให้อยากเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
			 “...การพิสูจน์สัญชาติ มีวิธีการ ดังต่อไปนี้ :
ประเทศต้นทาง ลาว พม่า และกัมพูชา น�ำแรงงานต่างด้าว
ทีผ่ า่ นกระบวนการท�ำบัตรสีชมพูเสร็จแล้ว มาท�ำการพิสจู น์
สัญชาติ โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐจากประเทศต้นทาง
เข้ามาท�ำการพิสจู น์สญ
ั ชาติ หน่วยงานนีต้ อนแรกตัง้ อยูแ่ ถบ
จังหวัดเชียงราย จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาครและที่
กลุ่มแรงงานต่างด้าว (MOU) ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2550
เป็นต้นมา แต่ขั้นตอนการน�ำเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมาย
ขั้นตอนอาจจะยุ่งยาก เพราะประเทศไทยยังไม่เคยน�ำเข้า
แบบถูกกฎหมายอาจจะมีปญ
ั หาบ้าง ส่วนประเทศเพือ่ นบ้าน
เองก็เป็นประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา อาจจะมีการรับ
สินบนอยู่ จึงท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามาก ซึ่ง
ประเทศไทยพยายามจะจัดระบบอยู่ ในระยะแรกๆ ต้องใช้
ระยะเวลาถึง 3 เดือน ในการน�ำเข้ากลุ่มแรงงานที่ถูก
กฎหมาย ต่อมาได้มีการพัฒนาและเจรจากับประเทศเพื่อน
บ้านให้เข้าสู่ระบบกันต่อไป…” (K1-07, K1-10)
			 “… ประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานที่
ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายน�ำเข้า
แรงงานต่ า งด้ า วที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและให้ แ รงงาน
ต่างด้าวเข้าสูก่ ระบวนการทีถ่ กู กฎหมาย ในจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องแรงงานต่างด้าวควบคุมด้วยโควต้าและพิจารณาตาม
ความจ�ำเป็นของนายจ้าง โควต้าให้อยู่ได้ 1 ปี เวลาท�ำการ
ต่อสัญญาต้องหาวิธีตรวจสอบว่ามีความจ�ำเป็นอยู่หรือ
ไม่…” (K2-03)
		 6. ประเด็นความประทับใจแรงงานต่างด้าวและ
การยอมรับจากนายจ้าง
			 “…ใช้เวลาประมาณ 3 วัน ก็ทราบแล้ว ว่า
แรงงานจะสามารถท�ำงานได้หรือไม่ การท�ำงานจะมีหวั หน้า

ก�ำกับดูแลเป็นตารางและจัดท�ำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
เนื่องจากงานจะแบ่งออกเป็นแผนก แต่ละแผนกแยกกัน
อย่างชัดเจน และมีหัวหน้าคอยก�ำกับดูแล การท�ำงานเป็น
ระบบ แรงงานก็จะเกิดความภูมใิ จในตัวเองว่าท�ำงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด…” (K2-01)
			 “….. งานหลักๆ ของแม่บ้านและซักรีด คือ
ท�ำความสะอาดทัง้ หมดตัง้ แต่ลา้ งห้องน�ำ้ ท�ำเตียงผูป้ ว่ ยด้วย
และจะตรวจสอบเป็นจุดๆ เช่น ดูความเรียบร้อยของชัน้ หนึง่
ทั้งหมด ห้องผ้า ซักผ้า พับผ้า เรียงผ้าทั้งหมด 30 คน
แม่บ้านมีประมาณ 20 คน รวมเป็นประมาณ 50 คน ใน
การฝึกทักษะด้านการท�ำงาน ถ้าแรงงานช�ำนาญงานมากขึน้
จะให้เป็นพี่เลี้ยงสอนคนในแผนกให้สามารถท�ำงานได้ และ
นานวันเข้าก็จะเกิดความช�ำนาญ ผู้ประกอบการก็อุ่นใจ…”
(K2-02)
			 “…แนวโน้มของประเทศไทย ณ ตอนนี้ที่
แรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานร่วมกับคนไทย คนไทยต้อง
เรียนรู้การท�ำงานจากแรงงานต่างด้าวบ้าง เนื่องจากไม่
สามารถสู้แรงงานต่างด้าวได้ในเรื่องความขยันขันแข็ง มอง
ที่เรื่องปัญหาพื้นฐานคือครอบครัว พ่อ–แม่ ต้องให้เวลาใน
การอยู่กับลูก ท�ำให้ลูกอบอุ่น เพราะเด็กไทยสมัยนี้น่า
เห็นใจเพราะขาดตัวอย่างที่ดีในครอบครัว และการกระท�ำ
ที่ดี ครอบครัวต้องเป็นสถาบันที่เข้มแข็งในการเลี้ยงดูลูก
แต่คนไทยเลี้ยงลูกในทางที่ผิด และสังคมเพื่อน ไม่จริงจัง
กับสิ่งที่ควรปฏิบัติ ท�ำให้เด็กไม่ได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้อง…”
(K1-09, K1-11)
			 “…เราได้ฝึกสอนงานให้กับพวกเขา เลี้ยงดู
แรงงานต่างด้าวเหมือนลูก เช่น ทุกคนจะได้สิทธิ์ในการ
ช่วยเหลือเท่ากันหมด ค่าแรงเงินเดือนไม่เคยติดค้าง และ
กดเงินเดือน ค่าแรงยิ่งอยู่นานยิ่งเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆ โดยให้
เป็นค่าจ้างรายวัน (แรกเริ่มวันละ 100 กว่าบาท) สูงสุด
ตอนนี้ 500-600 บาท และมีการให้โบนัสเล็กๆ น้อยๆ เมื่อ
เลีย้ งดูแรงานด้วยความรัก ความเมตตาเหมือนคนในครอบครัว
การท�ำงานของเขาก็จะดี เพราะเขามีความสุข เขาจะเก่ง
ขึ้น เรียนรู้งานได้ไว ท�ำอาหารได้ ไม่หวงวิชา พยายาม
ถ่ายทอดให้ได้เรียนรู้งาน เมื่อแรงงานสามารถท�ำได้ จะเกิด
ความภูมิใจในตัวเองและรู้สึกมีคุณค่า เป็นหัวใจในการดูแล
ลูกน้อง เห็นแรงงานเป็นคนส�ำคัญ …” (K2-03)
			 “...เราไม่ได้มองแรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้าง แต่
เปรียบเสมือนเพือ่ นร่วมงาน ซึ่งถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่สามารถ
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ท�ำงานให้ส�ำเร็จได้ ให้ความส�ำคัญกับพวกเขา มองพวกเขา
มีค่า มอบความรักความเอ็นดูรู้สึกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ให้เขาไป
และผลตอบรับในการท�ำงานที่ดีกลับมา สอนให้เขาเรียนรู้
ในสิ่งที่นายจ้างท�ำ ไม่ให้เค้าคิดว่าเป็นแค่ลูกจ้าง สร้างแรง
ผลักดันให้เขาเรียนรู้งานและได้มีโอกาสเป็นนายจ้างได้ด้วย
“ท�ำงานที่เริ่มต้นด้วยใจรัก” ท�ำแล้วสนุกกับงาน มีความสุข
ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย...” (K-3-04)
		 อภิปรายผล
		 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงให้เห็น
ว่า ระบบการให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ภายใต้การน�ำของ คสช. มีความส�ำคัญและช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการขึ้ น ทะเบี ย นและให้ บ ริ ก ารแรงงาน
ต่างด้าวในด้านต่างๆ สามารถย่นระยะเวลาการให้บริการ
ได้ ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของการให้บริการ
แบบจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการและมีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ของส�ำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
ทีพ่ บว่า ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจและความสะดวกในการ
ได้รบั บริการเพิม่ มากขึน้ (อุทยั กนกวุฒพิ งศ์, 2547; อนุวฒ
ั น์
วงศ์นคร, 2551)
		 อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลส่วนใหญ่ของผู้ที่ให้ข้อมูลยัง
คงเป็นเรื่องของการรับสินบนหรือทุจริตคอรัปชั่นของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะยังไม่หมดไป เนื่องจากการปรับรูป
แบบการให้บริการแรงงงานต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
นี้ ยังเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบของวิธีการ
ให้บริการเท่านัน้ โดยไม่ได้ปรับเปลีย่ นระบบและการพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัญหาแรงงานต่างด้าวเป็น
ปัญหาระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของแรงงาน (สิทธิของ
แรงงาน) ทีค่ วรได้รบั การเอาใจใส่อย่างจริงจังเสียทีประเทศไทย
ต้องมีแผนระยะยาวในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องบูรณาการกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้มงวด
ในการบังคับใช้กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง หยุดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และนายจ้างต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพือ่ ประเทศไทยจะได้มรี ะบบการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติที่ได้มาตรฐาน (กิริยา กุลกลการ,
2556)
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		 ส� ำ หรั บ การน� ำ เข้ า แรงงานต่ า งด้ า วและความ
ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวของผูป้ ระกอบการนัน้ พบว่า การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปัญหาการเลือกงานของคน
ไทย ท�ำให้เกิดความต้องการแรงงานจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศเกิด
ขึ้นในกลุ่มของแรงงานไร้ฝีมือ โดยเฉพาะแรงงานที่ล�ำบาก
สกปรก และอันตราย เช่น ภาคการประมง ส่งผลให้
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นประชาคมอาเซียน
ท�ำให้เกิดเสรีดา้ นการเคลือ่ นย้ายแรงงาน ท�ำให้ประเทศไทย
ต้องมีมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
ในการรับมือกับปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้น และก�ำลัง
จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ได้แบ่งแผนการจัดการ
แรงงานต่างด้าวออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ต้องการ
จ�ำกัดปัญหาแรงงานเถื่อนที่มีอยู่มากในประเทศ ในขณะที่
ระยะปานกลาง จัดให้มกี ารน�ำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและน�ำเข้าเพิ่มเติมจากแหล่งใหม่ (ไม่ใช่ประเทศ
ในอาเซียน) และในระยะยาว เปิดให้มีการน�ำเข้าแรงงาน
แบบโควต้ า รายประเทศและฝึ ก อบรมเพิ่ ม ทั ก ษะให้ กั บ
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ กิริยา
กุลกลการ (2557) แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีลักษณะไม่ยืดหยุ่นตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ไม่ควบคุมเชิงคุณภาพ และไม่
พยายามลดอัตราการพึ่งพึง
		 ในประเด็นการสร้างระเบียบวินัย การจัดโซนนิ่ง
และสิทธิด้านสวัสดิการที่กลุ่มแรงงานต่างด้าว นั้น พบว่า
แรงงานต่างด้าวที่มาเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนที่หน่วย
งานจ�ำเป็นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อขอใบอนุญาต
ท�ำงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ท�ำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชั่น
ตามมา อย่างไรก็ตาม การจัดการแรงงานในต่างประเทศ
เช่น สิงคโปร์และมาเลเซียจะใช้ระบบให้ใบอนุญาตท�ำงาน
ที่แบ่งตามทักษะฝีมือ ความรู้และเงินเดือนที่คล้ายคลึงกัน
มีการเก็บภาษีแรงงานต่างด้าวในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นกับ
ประเภทอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศเกาหลีและไต้หวัน
ใช้ระบบอนุญาตจ้างงานโดยใช้ระบบรัฐต่อรัฐในการคัด
เลื อ กและฝึ ก อบรมแรงงานต่ า งด้ า วและช่ ว ยลดปั ญ หา
คอร์รัปชั่นลง (กิริยา กุลกลการ, 2557)
		 ในประเด็นแรงงานต่างด้าวกับคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น

240

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

พบว่า การที่แรงงานต่างด้าวสามารถขึ้นทะเบียนในระบบ
ได้งา่ ยขึน้ จากศูนย์บริการครบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ จากรายงาน
ของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิเคราะห์และ
ประเมินผล แสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินงานศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ ปรับปรุงยอดวันที่ 29
พฤศจิกายน 2557 มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนทั้งสิ้น
1,626,235 คน กระทรวงแรงงาน (2558) การเพิ่มขึ้นของ
การขึน้ ทะเบียนแรงงานนี้ ท�ำให้การคุม้ ครองแรงงานต่างด้าว
ที่ต้องการท�ำงานถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการประกันค่า
จ้างแรงขั้นต�่ำ ได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย ท�ำให้แรงงาน
เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยลดปัญหากลุ่มค้านาย
หน้าที่มาคอยแสวงหาผลประโยชน์ได้อีกประการหนึ่งด้วย
		 ส�ำหรับประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับความประทับใจ
แรงงานต่างด้าวและการยอมรับจากนายจ้าง พบว่า กลุ่มผู้
ให้ข้อมูลแสดงความรู้สึกต่อแรงงานต่างด้าวในเชิงบวก
มากกว่าความรู้สึกด้านลบ โดยความรู้สึกด้านบวกเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ ทักษะการท�ำงานจากแรงงานต่างด้าวที่สามารถ
พัฒนาได้ไม่ยากนัก เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีความขยัน
ขันแข็ง อดทน และมีความพยายามในการเรียนรู้ นอกจาก
นี้ นายจ้างบางส่วนยังให้โอกาสแก่แรงงานต่างด้าวในการ
เป็นหุ้นส่วนในงานที่ท�ำ ท�ำให้เกิดแรงจูงใจและสามารถ
พั ฒ นาแรงงานให้ มี ร ะดั บ ความสามารถที่ สู ง ขึ้ น ได้
สอดคล้องกับการศึกษาจ�ำนวนมากที่พบว่า การยอมรับ
พนักงานและความประทับใจ ช่วยให้พนักงานมีความทุ่มเท
ตั้งใจท�ำงาน และอุทิศตนให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาสายอาชีพ (career
development) ให้กับพนักงาน (Bakker & Leiter, 2010;
Dessler, 2013; Saks, 2005)
		 ข้อเสนอแนะ
		 จากผลการศึ ก ษาและการทบทวนวรรณกรรม
แสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงควร
ตระหนัก พัฒนา และปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
		 1. การให้ บ ริ ก ารแรงงานต่ า งด้ า วแบบจุ ด เดี ย ว
เบ็ดเสร็จท�ำให้กระบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ท�ำได้สะดวกและง่ายขึ้น ลดระยะเวลาการด�ำเนินงาน
เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวมีจ�ำนวน
มาก ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเพิ่มศูนย์ให้บริการแรงงาน
ต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด
ต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มี
แรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นฐานเข้ามาภายในประเทศ
		 2. พัฒนาบุคลากรของศูนย์การให้บริการแรงงาน
ต่างด้าวแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จให้เกิดความรู้สึกด้านบวก
หรือเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการท�ำงาน และนับเป็นการ
ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ารับบริการ
ของหน่วยงานและองค์การ
		 3. พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานต่ า งด้ า วที่ เ ข้ า มาภายใน
ประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้สามารถยกระดับขีด
ความสามารถในการท�ำงาน มีการก�ำหนดหลักสูตรการ
เตรียมความพร้อมและการพัฒนาแรงงานต่างด้าวอย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีความต่อเนือ่ ง อันเป็นการสร้าง
ผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ได้อีกทางหนึ่ง
		 4. สร้ า งระบบเทคโนโลยี ก ลางของศู น ย์ ข ้ อ มู ล
แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ เพือ่ รวบรวมข้อมูลทัง้ แรงงาน
ต่างด้าวและนายจ้าง มีการส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
เศรษฐกิ จ และความต้ อ งการแรงงานที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ
ก�ำหนดจ�ำนวนแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสม และใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม โดยการค�ำนึงถึงความ
สมดุลระหว่างสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศเป็นส�ำคัญ
		 5. ประเทศไทยควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด ไม่เฉพาะแต่นโยบายที่ควบคุมด้านปริมาณเท่านั้น
แต่ควรมีนโยบายที่ส่งเสริมด้านคุณภาพด้วย ตัวอย่างเช่น
นโยบายการพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบแรงงานต่างด้าว
ให้มีจิตส�ำนึกของความเมตตาและเห็นอกเห็นใจแรงงาน
ต่างด้าว ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลง
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