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บทคัดย่อ 
 การวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษานโยบายของ
รัฐในด้านแรงงานตา่งด้าวในประเทศไทย ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานตา่งด้าว สิทธิมนษุยชน กฎ
บตัรสหประชาชาติ  อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  และศกึษาผลกระทบและคณุภาพชีวิต
ของแรงงานตา่งด้าวในพืน้ท่ี 3  จงัหวดัชายฝ่ังทะเล เพ่ือน าเสนอแนวทางการน าไปปฏิบตัติอ่ไป 

                                                                 
1 นกัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย-
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 13180 
2  อาจารย์ประจ าวิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนน
พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 13180 
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จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10903 
4  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ถนนแจ้งวฒันะ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ 11120 
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ผลการศกึษาพบว่า นโยบายการบริหารจดัการด้านแรงงานตา่งด้าวในประเทศไทยยึดหลกัการคุ้มครอง
แรงงานด้วยความเสมอภาคความเทา่เทียมกนัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัไิมว่า่จะเป็นแรงงานตา่งด้าวหากเป็น 
ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้วย่อมได้รับการคุ้ มครองตามกฎหมาย
เช่นเดียวกับแรงงานไทยทุกประการสอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติ ผลกระทบท าให้วิถีชีวิต
ประชาชนคนไทยในชุมชนนัน้ๆ เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเกิดการแก่งแย่งการใช้บริการสาธารณะขัน้
พืน้ฐาน รัฐคุ้มครองสิทธิและคณุภาพชีวิตแรงงานตา่งด้าวตามกฎหมายแตอ่าจจะยงัไม่สามารถเข้าถึง
บริการใช้สิทธิของตนเองแนวทางการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว จะต้องได้รับความร่วมมือทุกภาค
ส่วนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ตลอดจนประชาชนในพืน้ท่ีจะต้องมีการประสานงานการท างานร่วมกันแบบบูรณาการให้สัมฤทธ์ิผล 
เพ่ือให้แรงงานตา่งด้าวไมส่ร้างปัญหาให้กบัสงัคมไทย 
 
ค ำส ำคัญ:  การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว, พืน้ทีช่ายฝั่งทะเล 3 จงัหวดั 
 
 Abstract 
 This study  mixed methods research focused objectives were to explore the 
government policy on foreign labor in Thailand according to laws on foreign labor, human 
rights, UN Charter, International Labor Organization (ILO);  the impact from foreign labor in the 
three coastline provinces; quality of life of foreign laborers in the area; and suggestions on 
foreign labor administration for implementation. The research findings were as following. The 
policy on foreign labor administration in Thailand was suitable by adhering to equal labor 
protection without discrimination against either legal or illegal laborers.  Those foreign laborers 
under the Labor Protection Act BE 2541  were covered as the Thai laborers according to the 
UN Charter. But the implementation under the Act had not been successful due to concerned 
implementing government officials, employers and employees. The impact on the people in 
the three coastline provinces by the foreign labor consisted of changing ways of life, basic 
public service competition. The quality of life of foreign labors in the three coastline provinces 
was guaranteed equally as the Thai laborers by the government under the law. But there was 
the problem of access to the rights on basic public services together with housing, health 
care, etc. Suggestion on foreign labor administration indicated collaboration for integrative 
work from all sectors and all levels from the government, business, local administrations as  
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well as the local people to achieve success that the Thai people and foreign laborers can live 
peacefully causing no troubles to the Thai society 
 
.Keywords: Foreign Labor Administration, Three Coastline Provinces 

 
บทน า 
 

 ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน
เหนือกว่าประเทศอ่ืนใดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เศรษฐกิจของประเทศ นับตัง้แต่ช่วงปีพ.ศ.  2534 
หลงัจากยุคฟองสบู่ประเทศไทยเกิดการขยายตวัและก าลงัเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นท่ีจบัตามองของ
อภิมหาอ านาจของโลก ถึงแม้ว่าปัจจบุนันีจ้ะมีการชะลอตวัทางด้านเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากผลกระทบ
จากปัญหาทางการเมืองก็ตาม แต่การเพิ่มจ านวนแรงงานต่างด้าวยังคงเพิ่มจ านวนขึน้เร่ือยๆ ดงันั น้ 
ภาครัฐบาลมีความจ าเป็นต้องยอมรับการเข้ามาท างานในภาคของการก่อสร้างและการประมง 
การเกษตร โดยก าหนดนโยบายการจดัหาการวา่งงานตา่งชาติท่ียืดหยุ่นมากขึน้ อาศยัอ านาจมาตรา 17 
แห่ง พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และยงัมีนโยบายผ่อนผนัให้บคุคลท่ีมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมือง
ผิดกฎหมายสามารถท างานได้ในลกัษณะชัว่คราวตามเง่ือนไขท่ีก าหนดการผ่อนผนั  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 
เป็นต้นมา ซึ่งขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้านในย่านเดียวกันกลบัมีเศรษฐกิจในเชิงถดถอยมากกว่าท่ีจะเป็น
ผลบวกในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนีป้ระชากรซึ่งมีชายแดนติดกับประ เทศไทย อาทิ 
เมียนมาร์ กมัพชูา ลาว เวียดนาม  ล้วนมุง่ตรงท่ีจะเดนิทางเข้ามายงัประเทศไทย  เพ่ือหาชอ่งทางการท า
มาหากินเพ่ือให้เกิดรายได้มาใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีดีกว่า ประเทศไทยยงัมีความเป็นอยู่ในลกัษณะของ
การยึดหลกัมนษุยธรรมเป็นท่ีตัง้ ประกอบกบัความต้องการแรงงานไร้ฝีมือคา่แรงถกูในประเทศเพิ่มมาก
ขึน้ ท าให้ประชาชนของกลุ่มประเทศท่ีกล่าวมาเข้าใจ หากเดินทางมายงัประเทศไทยแล้วอย่างน้อยพวก
เขาก็จะมีชีวิตท่ีดีกว่าการฝืนอยู่ภายในประเทศของตนอย่างแน่นอน ความคาดการณ์เหล่านีก้ลายเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศท่ีมีประชากรหนาแน่น มีสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีล าบาก จึงมีความพยายามทุกวิถีทางท่ีจะก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทย ให้ได้  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับความมัน่คงของประเทศและขบวนอาชญากรรมข้ามชาติ โดยพบว่า ยงัมีแรงงานต่างด้าว
สญัชาติพม่า ลาว และกมัพชูา จ านวนหนึ่งหลบหนีเข้าประเทศไทย เพ่ือลกัลอบเข้ามาท างาน ประกอบ
กบัการปล่อยปะละเลยในการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ จึงท าให้เกิด
ปัญหาหลายด้านขึน้ตามมา เช่น ปัญหาความมัน่คง ปัญหาการค้ามนษุย์ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสงัคม 
ปัญหาการเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ซึง่รัฐบาลควรให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก  เพราะปัญหาตา่งๆ ท่ี 
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เกิดขึน้  ไม่ว่าจะเป็นการลกัลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรมในรูปแบบตา่งๆ ทัง้การจี ้
ปล้น การฆ่ากันตา และปัญหายาเสพติด ตามท่ีเป็นข่าวในแต่ละวนัเป็นปัญหาท่ีคิดว่าเล็กๆ น้อย แต่
อาจจะส่งผลกระทบเป็นปัญหาระดบัชาติได้โดยไม่คาดคิดมาก่อน  เนือ้หาสาระท่ีส าคญัคือการก าหนด
กรอบอนุสญัญาและความตกลงท่ีเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนก าหนดกรอบความร่วมมือ
ระหวา่งไทยกบัตา่งประเทศในการตอ่ต้านอาชญากรรมทกุรูปแบบของอนภุูมิภาคอาเซียนได้แก่ ประเทศ
สมาชิกจ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พมา่ ลาว กมัพชูา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม 
และฟิลิปปินส์ ประเทศทัง้หมดเหลา่นีมี้การประสานความร่วมมือกนัอยา่งใกล้ชิดทัง้ทางด้านความมัน่คง
และการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม โดยมีส านักงานเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้
ประสานงานกลางให้ความร่วมมือของภูมิภาคเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม  ในด้านความร่วมมือด้านความ
มัน่คงท่ีกลา่วไปแล้วนัน้  
 เน่ืองจากการความต้องการแรงงานไร้ฝีมือท่ีมีคา่แรงต ่าของธุรกิจโดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม 
ในประเทศไทยยังมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานเหล่านีอ้ยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญใน
กระบวนการขบัเคล่ือนผลิตสินค้าหลายๆ  ชนิดท่ีเป็นสินค้าท่ีมีความต้องการในตลาดสง่ออกจ านวนมาก
และสามารถท ารายได้ให้ประเทศอยา่งมากมายมหาศาล จึงเป็นท่ีมาของความต้องการแรงงานตา่งด้าว
โดยต้องอาศยัแรงงานต่างด้าวเหล่านีเ้พ่ือเป็นการลดต้นทุนของสินค้าในด้านแรงงาน  เพ่ือให้มีก าไรใน
การลงทนุมากยิ่งขึน้ เม่ือกระบวนการผลิตมีการผลิตสินค้าจ านวนมากก็จ าเป็นจะต้องมีจ านวนแรงงาน
เพิ่มขึน้ไปด้วย  และการน าเข้ามาของแรงงานต่างด้าวในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจท าให้มีการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจมีแรงงานท างานท่ีไมส่ามารถหาแรงงานในประเทศไทยท าได้เน่ืองจากเป็นงาน
ท่ีสกปรก เส่ียงอันตราย ยากล าบาก รัฐก็ควรใช้หลักสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ  เพ่ือ
ควบคมุดแูลอย่างเป็นธรรมและปอ้งกนัการค้ามนษุย์ไมใ่ห้เกิดปัญหาภายในประเทศรวมถึงการให้ความ
เป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนในการน ามาใช้กับแรงงานต่างด้าว และสอดคล้องเพ่ือเตรียมความ
พร้อมกับการท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ดังนัน้จากความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหาดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาถึงการนโยบายของรัฐบาลด้าน
การปอ้งกนัชว่ยเหลือและให้ความเป็นธรรมกบัแรงงานตา่งด้าว โดยเลือกกรณีศกึษาในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล 
3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัสมทุรสงคราม ซึ่งพบว่ามีจ านวน
แรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก คาดหวงัว่าจะน าผลการศึกษาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการน าไปปฏิบัติในประเทศไทยท่ีเหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจยัเร่ืองการบริหาจดัการแรงงานตา่งด้าวตามกฎบตัรสหประชาชาตใินพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายฝ่ัง
ทะเลมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษานโยบายด้านแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ผลกระทบของ
แรงงานต่างด้าวและคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในพืน้ท่ี 3 จังหวดัชายฝ่ังทะเล เพ่ือน าเสนอแนว
ทางการบริหารจดัการแรงงานตา่งด้าวตอ่ไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  

 การวิจยัในครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจยัแบบผสานวิธีในเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ กล่าวถึงการวิจยั
แบบผสมว่าเป็นระเบียบวิธีในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพในงานวิจยัเร่ืองหนึ่งเพ่ือความเข้าใจในค าถามการวิจยั ด้วยฐานคติวา่จะช่วยให้การตอบค าถาม
การวิจยัท าได้ดีกว่าการไม่ผสม ซึ่งผู้ วิจยัจ าเป็นจะต้องมีความรู้ทัง้การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิ ง
คณุภาพ ซึ่งการผสมกนันัน้ไม่ใชก่ารรวบรวมข้อมลูสองประเภทมาอย่างง่ายๆ แตจ่ะหมายถึงการรวมเข้า
ด้วยกัน  (merging) การบูรณาการ ( integrating) การเช่ือมโยง ( linking) ห รือการเป็นส่วนหนึ่ ง 
(embedding) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยเอกสารทางวิชาการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ระยะเวลาในการศึกษาวิจยัเป็นเวลา 1 ปี ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2553 – กนัยายน 2554  เป็น
การศึกษาการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวในพืน้ท่ี 3 จังหวดัชายฝ่ังทะเล ในประเด็นผลกระทบและ
คณุภาพชีวิตของแรงงานตา่งด้าว เพ่ือน าแนวทางไปพฒันาการบริหารจดัการแรงงานตา่งด้าว  โดยผู้วิจยั
ได้คดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  เคร่ืองมือท่ีใช้ วิธีการรวบรวมข้อมลูและเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครัง้นีไ้ด้ศึกษาโดยท าการวิจัยแบบผสานวิธีในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
สมัภาษณ์เจาะลกึกบัและผู้ ท่ีเก่ียวช้องในการนีผู้้วิจยัแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

กลุ่มที่  1 หมายถึง ผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและการบริหารองค์กรเพ่ือน า
นโยบายไปปฏิบตัิแก่แรงงานตา่งด้าวในประเทศไทยและผู้ เก่ียวข้อง ผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพด้วย
วิธีการสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-depth Interview) จ านวน  33 คน 

 กลุ่มที่  2 หมายถึง ตวัแทนนายจ้างหรือผู้ประกอบการเก่ียวกับอุตสาหกรรมและโรงงานแปรรูป
อาหารทะเล ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล ผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยวิธีการสมัภาษณ์เจาะลึก 
(In-depth Interview) ในการนีผู้้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ได้แก่ นายจ้างหรือผู้ประกอบการใน 
3 จงัหวดัๆ ละ 5 คน  จ านวน 15 คน 
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 กลุ่มที่  3 หมายถึง แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานใน 3 จังหวัดชายฝ่ังทะเล (จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) ก าหนดจ านวนประชากรตวัอย่างจาก
จ านวนแรงงานตา่งด้าวท่ีขึน้ทะเบียนแรงงานตา่งด้าว  จ านวน 382 ราย 

กลุ่มที่ 4  หมายถึง ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล  ผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)  ในการนีผู้้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง คดัเลือกแบง่ตามอ าเภอของแตล่ะจงัหวดั  จ านวน  60 คน 
 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 การวิจยัครัง้นีศ้กึษาจากเอกสารทางวิชาการ โดยมีแนวคดิทฤษฎีหลกั ๆ  ดงันี ้

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการกับบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน 4  ฉบบั คือ  พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 พระราชบญัญตัิการท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 255 พระราชบญัญัติ
ปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานตา่งด้าว  
สิทธิมนุษยชน กฎบตัรสหประชาชาติ  อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  โดยการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิได้ศกึษาทฤษฎีระบบ ทฤษฎีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ เพื่อให้การน านโยบายไปปฏิบตัเิกิดผล
สมัฤทธ์ิได้อยา่งไร 

2. ศึกษาผลกระทบและคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในพืน้ท่ี 3 จังหวัดชายฝ่ังทะเล
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม   โดยลงพืน้ท่ีเข้าไปพูดคุยสร้าง
ความคุ้นเคยเป็นกันเองกับประชาชนในพืน้ท่ีและแรงงานต่างด้าวเหล่านัน้  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและ
สภาพความเป็นอยู่ท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึน้ในสถานท่ีนัน้ ๆ  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้รับและปัญหาท่ีเกิดขึน้ไปสร้าง
แบบสอบถามให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัมากท่ีสดุ 

3. สร้างแบบสัมภาษณ์ และน าเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบและแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อความถกูต้อง 
 4. น าแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบดคูวาม
เท่ียงตรง ถกูต้อง 
 5. น าเสนอแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ให้ตรวจสอบอีกครัง้หนึง่  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ ได้แก่ 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการแรงงานตา่งด้าวส่วนข้อมลูปฐม
ภูมิ (Primary Data) ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
Interview) ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ  โดยขอหนงัสือ
จากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพ่ือขออนุญาตท าการ
สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งตามวนั เวลา สถานท่ี ท่ีได้นดัหมาย 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  ขอความร่วมมือแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง
คือ ประชาชนและแรงงานตา่งด้าวท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดั
สมุทรสาครจงัหวัดสมุทรสงคราม  และได้พูดคุยเพ่ือสร้างความเป็นกันเองผ่านล่ามในการสัมภาษณ์
แรงงานตา่งด้าวเหลา่นัน้  ได้ตรวจสอบแบบสอบถามให้ถกูต้องเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิง( In-depth 
Interviews) และการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความน่าเช่ือถือ ในลกัษณะสามเส้า
(Triangulation) ได้แก่ การตรวจสามเส้าด้านข้อมลู การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจยัการตรวจสอบสาม
เส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฏี หลงัจากนัน้ท าดชันีข้อมลู โดยการจดั
หมวดหมู่ข้อมูลท่ีได้ตรวจสอบแล้ว ท าข้อสรุปชัว่คราว โดยการตดัข้อมลูท่ีไม่เก่ียวข้องออกไป และสร้าง
บทสรุปขึน้มาให้เช่ือมโยงกับตัวแปรการวิจัย พร้อมทัง้น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการการวิเคราะห์ 
ตีความ สงัเคราะห์ความ และสรุปความ โดยใช้การพรรณนาเป็นแนวทางหลกั 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้น ามาตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของข้อมลูน าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบข้อมลูแล้วมาก าหนดใส่รหสัท าการวิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตโิดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และใช้สถิต ิได้แก่ 1) คา่ร้อย
ละ (Percentage) 2) ค่า เฉ ล่ีย  (Arithmetic Mean) 3) ค่าความ เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) มาวิเคราะห์ เม่ือประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชดัเจนก็จะเก็บข้อมลูเพิ่มเติม เพ่ือตอบ
ค าถามตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อให้มีความนา่เช่ือมากยิ่งขึน้ 
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ผลการวิจัย 
  การวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการแรงงานตา่งด้าวในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล ได้สรุป
ผลการวิจยัตามประเดน็ส าคญั ดงันี ้
 1. นโยบายแรงงานตา่งด้าวของประเทศไทยยดึคุ้มครองแรงงานด้วยความเสมอภาคความเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมืองถูกกฎหมายหรือผิด
กฎหมาย หากเป็นลกูจ้างตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แล้วย่อมได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายเชน่เดียวกบัแรงงานไทยทกุประการสอดคล้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานตา่งด้าว 
สิทธิมนุษยชน กฎบัตรสหประชาชาติ  อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบของ พ.ร.บ.การท างานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ตอ่สถานการณ์การจ้างงานแรงงานข้ามชาติท่ี
จะเกิดขึน้ และการจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณาก าหนดอาชีพแก่แรงงานต่างด้าวใน
ประเทศ จ าเป็นต้องรักษาสมดลุให้สอดคล้องกบัสภาพการจ้างงานและความต้องการแรงงานท่ีเป็นจริง 
โดยยึดหลกัสิทธิมนษุยชน และค านึงถึงความมัน่คงของชาติ ท่ีต้องรวมเร่ืองความมัน่คงของมนษุย์เข้าไป
ด้วย 
  2. รัฐไทยต้องปรับทัศนคติของประชาชนคนไทยใหม่ว่าควรจะมองแรงงานต่างด้าวก็คือ
มนษุย์คนหนึง่ ควรได้รับการปฏิบตัิอย่างเคารพในศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา
ท่ียัง่ยืน ให้เน้นหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการแรงงานข้ามชาตแิละการคุ้มครองสิทธิ ซึง่จะสอดคล้องกบั
ปฏิญญาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติ (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 
Workers) หรือท่ีเรียกกันว่า ปฏิญญาเซบู ท่ีรัฐบาลไทยได้ลงนามรับรองแล้ว และเป็นไปตามกฏบตัร
สหประชาชาตใินการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน  

3. เน้นการบรูณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเร่ืองแรงงานข้ามชาติทกุฝ่าย  และการ
เสริมสร้างระบบรายงานและฐานข้อมูลท่ีเก่ียวกับแรงงานข้ามชาติของภาครัฐ  ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั  สามารถเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานได้  เช่น ข้อมูลจากส านัก
จัดหางาน กับส านักงานสาธารณสุขในพืน้ท่ี  และสามารถเรียกข้อมูลรวมมาค านวณหาแบบแผน
ระดบัชาติได้ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายในการพฒันาปรับปรุงองค์กรให้ทนัสมยัอีกทัง้ยงัมีการ
จดัท าคูมื่อการปฏิบตัภิารกิจด้านการให้บริการกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ถือปฏิบตัร่ิวมกนั 
 4. รัฐต้องก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ซึ่งจะมีการเปล่ียนแปลงในไม่ช้านี ้ดงันัน้ควรจะเตรียม ทัง้เป็นประเทศผู้ รับและประเทศผู้ส่ง
จะต้องสร้างพืน้ฐานหลกัทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมของประชาคมอาเซียนให้มีความ 
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แข็งแกร่ง โดยการสง่เสริมศกัยภาพสงูสดุและศกัดิศ์รีของแรงงานข้ามชาต ิในสภาพแวดล้อมท่ีมีเสรีภาพ
ความยุติธรรม และความมัน่คงโดยท่ีสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ และนโยบายของประเทศสมาชิก
อาเซียนแตล่ะประเทศ  ด้วยเหตผุลทางด้านมนษุยธรรม ประเทศผู้ รับและประเทศผู้ส่งจะต้องร่วมมือกนั
อย่างใกล้ชิดในการท่ีจะแก้ปัญหาของกรณีแรงงานข้ามชาติ ซึ่งได้กลายเป็นบุคคลท่ีไม่มีเอกสารรับรอง
โดยไม่ได้เป็นความผิดของพวก ด้วยเหตผุลทางด้านมนุษยธรรมประเทศผู้ รับและประเทศผู้ส่งจะต้อง
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการท่ีจะแก้ปัญหาของกรณีแรงงานข้ามชาติ  ซึ่งได้กลายเป็นบุคคลท่ีไม่มี
เอกสารรับรองโดยไม่ได้เป็นความผิดของพวกเขา  ประเทศผู้ รับและประเทศผู้ส่งจะต้องค านึงถึงสิทธิ
พืน้ฐาน และศกัดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งพ านกัอยู่กับแรงงานเหล่านัน้อยู่
แล้ว โดยท่ีไม่เป็นการท าความเสียหายตอ่การท่ีประเทศผู้ รับจะบงัคบัใช้กฎหมาย  ระเบียบ และนโยบาย
ของตนจะไม่มีสิ่งใดในปฏิญญาฉบบัปัจจบุนัท่ีจะถกูตีความ โดยนยัในการแปลงสถานภาพทางกฎหมาย
ของแรงงานข้ามชาตท่ีิเข้าเมืองโดยปราศจากเอกสารท่ีถกูต้อง 
 5. การน านโยบายด้านการบริหารจดัการแรงงานตา่งด้าวไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์กบัแรงงาน
ต่างด้าวในด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายจากรัฐท่ีก าหนดไว้
เหมือนแรงงานไทยทุกประการ แต่อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้สิทธิของตนเองและบริการ
สาธารณะขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนการดแูลสขุอนามยัท่ีอยู่อาศยั และสภาพแวดล้อมได้อย่างทัว่ถึง  รวมทัง้
แนวทางการบริหารจดัการแรงงานตา่งด้าว จะต้องได้รับความร่วมมือทกุภาคส่วนทกุระดบัไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในพืน้ท่ี
จะต้องมีการประสานงานการท างานร่วมกนัแบบบูรณาการให้สมัฤทธ์ิผล เพ่ือให้ประชาชนคนไทยและ
แรงงานตา่งด้าวอยูด้่วยกนัอยา่งสงบสขุในไมส่ร้างปัญหาให้กบัสงัคมไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนโยบาย  รัฐบาลควรก าหนดนโยบายเก่ียวกับการคุ้ มครอง
แรงงานตา่งด้าวให้ชดัเจนและให้ทกุหน่วยงานถือปฏิบตัิให้สอดคล้องกนัจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของ
แรงงานและฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ตอ่การก าหนดนโยบายในทกุระดบั 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร รัฐต้องก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพ่ือ
รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  ซึง่จะมีการเปล่ียนแปลงในไมช้่านี ้

 3) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ รัฐต้องพัฒนาวิธีการบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติอย่างยัง่ยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการจัดการประชากรย้ายถ่ินฐาน อันตัง้อยู่บนสมดุลระหว่างการพัฒนา
สง่เสริมเศรษฐกิจกบัการเคารพสิทธิมนษุยชนของแรงงานข้ามชาต ิอีกทัง้รัฐไทยควรเปิดให้มีการจด 
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ทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่เพ่ือให้ แรงงานข้ามชาติจ านวนล้านกว่าคนท่ีไม่ได้จดทะเบียนและ
ท างานอยูใ่นประเทศไทยในขณะนีไ้ด้มีโอกาสเข้าสูก่ระบวนการพิสจูน์สญัชาต ิ 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา รัฐต้องเคารพและด าเนินมาตรการท่ีเข้มงวดเพ่ือปกป้องสิทธิ
มนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการละเมิดโดยการใช้อ านาจโดยมิชอบของ
หน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และเอกชนอ่ืนๆ ตลอดจนด าเนินการสอบสวนเพ่ือน าตวัผู้กระท าผิดมาสู่
กระบวนการยตุธิรรมและเยียวยาความเสียหายตามกฎหมาย 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1) ควรจะมีการท าวิจยัเร่ือง การบริหารจดัการเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตา่งด้าว 
   2)  ควรจะมีการท าวิจยัเร่ือง การเข้าถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ใช้แรงงานตา่งด้าว 
   3)  ควรจะมีการท าวิจยัเร่ือง พฤตกิรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐกบัสินบนแรงงานตา่งด้าว 
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