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อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญาณ์ นกัฟ้อน  

  
การศึกษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจดัการ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ท่ีมีต่อผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว โดยใช้วิธีการศึกษาเชิง
คณุภาพจากการสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ในกลุ่มผู้ประกอบการ และลกูจ้างท่ีเป็นแรงงานต่างด้าว
โดยมีผู้ ให้ข้อมลูทัง้หมด 6 องค์กร พบวา่ ส่ิงท่ีเป็นปัญหาส าคญัมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขัน้ตอน
ในการจดทะเบียนแรงงาน ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน ด้านสถานท่ีในการรับ
จดทะเบียนแรงงาน และด้านการก าหนดโทษ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ ประกอบการในด้านเวลาในการ
ด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการด าเนินงานขององค์กร และด้านต้นทุนแรงงาน ในขณะท่ี
แรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบในด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านรายได้ และด้านความมั่นคงในงาน 
เพราะฉะนัน้จะเห็นได้ว่าการประกาศใช้นโยบายแบบฉุกเฉินจะส่งผลกระทบต่อผู้ รับนโยบายอย่างมาก  
นอกจากนีย้งัพบว่านโยบายส่งผลกระทบท่ีไม่คาดหมาย(spillover effect) ซึง่ได้แก่ ต้นทนุทางเศรษฐกิจ 
หรือภาระทางเศรษฐกิจ และการชงักการเคล่ือนย้ายแรงงาน  ซึ่งการท่ีรัฐจะประกาศใช้นโยบายทุก
นโยบายควรท่ีจะได้รับการยอมรับจากสงัคมโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ รับผลนโยบายซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบติัของภาครัฐนัน้ประสบผลส าเร็จ โดยการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ 
รวมทัง้สร้างการยอมรับตลอดจนการศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้นโยบาย ซึง่การวดัผล
ของนโยบายสาธารณะไม่ควรวัดแค่ผลลัพธ์ท่ีตัง้ไว้แต่ควรต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีนอกเหนือจากท่ี
คาดหวงัไว้เพราะอาจจะท าให้เกิดเป็นปัญหาสาธารณะขึน้มาได้ 

 

ค าส าคญั : แรงงานต่างด้าว, ผู้ประกอบการ, ผลกระทบจากนโยบาย, การยอมรับนโยบาย 
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This research aimed to study of the effect of the foreigner' working management 

emergency decree, B.E. 2560 (2017) a case study of the construction business in Bangkok. 
The methodology used qualitative methods from interviews and focus groups consisting of 
entrepreneurs and foreign workers. The group of entrepreneurs and foreign workers were from 
six organizations. The study found that there were four major problems: (1) the labor 
registration process (2) the cost of applying for labor registration (3) the location of the labor 
registration office and (4) the punishment. This affects entrepreneurs in the aspect of the time 
of operation, management, operation of the organization and labor costs, while foreign 
workers are affected in aspects of time, cost, income and job stability. Therefore, it can be 
seen that the announcement of emergency policies will greatly affect policy recipients. In 
addition, it was found that the policy had the unexpected impact of economic costs and 
restraining the flow in of foreign workers. The declaration of public policy by the government 
should be accepted by society, especially people affected by the policy were an important 
factor of public policy implementation. This may lead to a successful result by creating 
perception and understanding, including creating acceptance, as well as studying the 
negative effects arise from enforcing policies. The measurement of public policy should not 
only measure the outcomes, but should consider the unexpected impact because it may 
cause new public problem. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

แรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อสงัคมไทยอย่างแยกไม่ออก แรงงานทัง้ระดบัมนัสมอง 
แรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือท่ีใช้แรงกายเป็นหลกั นอกจากจะเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือน
องค์กรแล้ว ยังเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยซึ่ง
โครงสร้างอุตสาหกรรมส่วนมาก ยังต้องอาศัยแรงงานกึ่งฝีมือและไร้ฝีมืออยู่เป็นจ านวนมาก 
แรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะมาจากประเทศเมียนม่า ลาว กัมพูชา ยังเป็นสิ่งท่ียังคงขาดไม่ได้ใน
ปัจจบุัน เน่ืองจากปัจจัยส าคัญ 2 ประการคือ ประการแรกก าลงัแรงงานของผู้ ท่ียังไม่เข้าสู่ก าลงั
แรงงานไม่สามารถทดแทนก าลงัแรงงานของผู้สงูอายท่ีุก าลงัจะเกษียณอายไุด้ และประการท่ีสอง
แรงงานไทยหันไปสู่งานท่ีใช้ทกัษะและให้ค่าตอบแทนสงูขึน้ และให้ความส าคญัน้อยลงกับงานท่ี
หนกั มีค่าตอบแทนน้อย สกปรก และเส่ียงภยั อย่างไรก็ตามภาคการผลติและภาคบริการของไทย
ยงัคงต้องการแรงงานระดบัล่างท่ีมีทกัษะต ่ามาท างานเหลา่นีอ้ยู่ ท าให้ไทยจะยงัต้องเผชิญกบัการ
ไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าว(ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, 2554) ซึ่งปัจจุบันแรงงานต่างด้าวท่ีขึน้
ทะเบียนในประเทศไทยมีสงูถึง 1,788,964 คน ณ เดือนกันยายน 2560(ส านกับริการแรงงานต่าง
ด้าว กรมการจัดหางาน, 2560) และนอกจากนีย้ังมีแรงงานต่างด้าวอีกกลุ่มใหญ่ท่ียังไม่ได้เข้าสู่
ระบบอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

จากสถานการณ์ปัจจบุนัแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางเข้ามาท างานใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีทัง้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาแบบถกูกฎหมายและเข้ามาแบบผิด
กฎหมาย ท าให้ไทยเราถกูจบัตามองจากนานาชาต ิจากรายงานสถานการณ์การค้ามนษุย์ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ประเทศไทย (กลุ่มท่ี 2 บัญชีรายช่ือประเทศท่ีต้องจบัตามอง) พบว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านส าหรับการค้าผู้ ชาย ผู้ หญิงและเด็กเพ่ือการบังคับใช้
แรงงานและการบังคับค้าประเวณี เหย่ือการค้ามนุษย์ชาวไทยและแรงงานต่างชาติบางส่วนของ
แรงงานทัง้หมดประมาณสามถึงส่ีล้านคนถกูบังคับ ขู่เข็ญหรือล่อลวงมาเพ่ือการแสวงประโยชน์
บงัคบัใช้แรงงานหรือในธรุกิจทางเพศ (สถานทตูสหรัฐฯและสถานกงสลุในประเทศไทย, 2559)และ
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานขัน้ต ่าอย่างเต็มท่ีในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ สถานทตูสหรัฐฯจึงมีข้อเสนอแนะให้
รัฐบาลไทยควรสอบสวนและด าเนินคดีกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีถกูกลา่วหาว่ามีสว่นสมรู้ร่วมคิดในการค้า
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มนุษย์ พร้อมทัง้ด าเนินการพิพากษาและลงโทษเจ้าหน้าท่ีท่ีพบว่ามีความผิดจริงอย่างเข้มงวด
(สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสลุในประเทศไทย , 2560) จึงท าให้ภาครัฐเล็งเห็นปัญหาและให้
ความส าคญักบัแรงงานต่างด้าวมากขึน้ และได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 วนัท่ี 23 มิถนุายน 2560โดยควบรวมเอา พระราชบญัญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 เข้าด้วยกัน ซึง่ใจความหลกัของพระราชก าหนดการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 บงัคบัให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการน าแรงงานเข้าสู่ระบบ
ให้ครบถ้วนและต้องท าสญัญาจ้างให้ถกูต้องตามกฎหมายโดยก าหนดไว้ในมาตรา 5 ว่า 
 

“ในพระราชก าหนดนี้ “การน าคนต่างด้าวมาท างาน” หมายความว่า การ
ด าเนินการใดๆเพื่อน าคนต่างดา้วทีไ่ดร้ับอนญุาตให้เข้ามาในราชอาณาจกัร
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บนัทึกความตกลงหรือบนัทึกความ
เขา้ใจทีร่ัฐบาลไทยท าไวก้บัรัฐบาลต่างประเทศ หรือตามนโยบายของรัฐบาล
ว่าดว้ยการจ้างแรงงานมาท างานกบันายจ้างในประเทศ” 

 
อาจกล่าวได้ว่าพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

มีเปา้หมายหลกัคือการเพิ่มเติมส่วนท่ีขาดและแก้ส่วนท่ีบกพร่องจากพระราชบญัญัติและพระราช
ก าหนดเก่าทัง้ 2 ฉบบั เพ่ือให้ครอบคลมุการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าวได้ทัง้ระบบ 
สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน ซึง่เป็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล นอกจากพระราชก าหนดการจัดการการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จะ
บงัคบัให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการต้องน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาจดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายทัง้การน าเข้าแรงงานแบบพิสูจน์สัญชาติ และการน าเข้าแบบMOUแล้วนัน้ ยังมีการ
ก าหนดโทษท่ีหนักขึน้ เช่นการเพิ่มโทษนายจ้างท าผิดกฎหมาย นายจ้างรับคนต่างด้าวท างานท่ี
ห้ามคนต่างด้าวท าหรือรับคนต่างด้าวท่ีไมมี่ใบอนญุาตท างานหรือรับคนต่างด้าวซึง่ไม่มีใบอนญุาต
ท างานกบัตนเข้าท างาน มีโทษปรับตัง้แต่ 400,000 - 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวท่ีจ้าง 1 คนและ
เพิ่มโทษจ าคกุทัง้นายจ้างและลกูจ้างอีกด้วย 

ภายหลงัการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 กฎหมายท่ีออกมาได้สร้างความต่ืนตัวให้กับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวเป็น
จ านวนมากและมีแรงงานต่างด้าวเดินทางออกจากไทยแล้วราว 60,000 คนจากการให้ข้อมลูโดย
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การน าเข้าแรงงานแบบพิสูจน์สญัชาติ
การน าเข้าแรงงานแบบ MOU

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในวนัท่ี 23-28 มิถนุายน พ.ศ. 2560 โดยให้เหตผุลว่าแรงงานน่าจะรู้สกึ
หวาดกลัว (บี บี ซี ไทย , 2561) และการป ระกาศใช้พ ระราชก าหนดดั งกล่ าวส่ งผลต่ อ
ภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีต้องใช้แรงงานต่างด้าวทัง้ลาว เมียนม่า และ
กัมพูชาเป็นก าลังหลกัในการท างานให้กับองค์กร ซึ่งผู้ ประกอบการนายกสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยในพระบรมราชปูถัมภ์สะท้อนว่ามีผลกระทบกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่อนข้างมาก
เพราะ 90% ของแรงงานท่ีใช้ในภาคก่อสร้างมีแรงงานต่างด้าวกว่า 3 แสนคน โดยหนึ่งโครงการ
ก่อสร้างเฉล่ียจะต้องใช้แรงงาน 300-400 คน ซึ่งแรงงานต่างด้าวมีทัง้ท่ีถกูต้องและไม่ถกูต้องตาม
กฎหมาย(คมชดัลกึ, 2561) ซึง่ในการประกาศใช้พระราชก าหนดในครัง้นีห้วัหน้าพรรคคนไทยได้ให้
ความเห็นสะท้อนว่าการเขียนและการประกาศใช้พระราชก าหนดนีข้าดการประชาสมัพันธ์ และ
การรับฟังความเห็นจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ท าให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจหรือ
เศรษฐกิจอย่างมาก รัฐบาลจงึมีการใช้อ านาจมาตรา 44 หกัล้างกฎหมายท่ีเพิ่งประกาศใช้ โดยอ้าง
ว่าเพ่ือให้ทุกฝ่ายปรับตวั ซึ่งขยายเวลาออกไป 180 วนั(โพสต์ทเูดย์, 2561) แต่สิ่งท่ีส าคญัคือ การ
จดัการของหน่วยงานภาครัฐ ก าลงัคนท่ีมี และช่วงเวลาท่ีจ ากดั 

ในช่วงผ่อนผันหลังการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 พบว่าจ านวนของแรงงานต่างด้าวท่ีจดทะเบียนเข้าสู่ระบบมีปริมาณท่ี
เพิ่มสูงขึน้ทัง้การน าเข้าแรงงานต่างด้าวแบบพิสูจน์สัญชาติ แบะการน าเข้าแบบMOU ดัง
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงถึงการตอบสนองของผู้ รับนโยบายอย่างชดัเจน 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงการน าเข้าแรงงานต่างด้าวแบบพิสจูน์สญัชาต ิและMOU ปี 2560 

 
ท่ีมา: ส านกังานบริการแรงงานต่างด้าว กลุม่งานพฒันาระบบควบคมุการท างานแรงงาน

ต่างด้าว, 2560 
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จากจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีเพิ่มขึน้ในประเภทอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายในประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการแรงงานในทุกๆอตุสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ล้วนแต่ต้องพึง่พาแรงงานต่างด้าวในภาคอตุสาหกรรม และบริการ 
และมีแนวโน้มท่ีสงูขึน้ ดังข้อมลูท่ีได้น าเสนอในเบือ้งต้น ทัง้นีส้ามารถจ าแนกตามประเภทกิจการท่ี
ได้รับอนญุาตท างานมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ได้ดงัต่อไปนี ้

 
ตาราง 1 สถิติแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ (เมียนม่า ลาว และกมัพชูา) แบ่งตามประเภทกิจการท่ี
ได้รับอนญุาตท างานมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก  
 

แรงงานต่างด้าวทัง้หมด 1,788,964 คน (ณ เดือน กนัยายน 2560) 

ล าดับที่ ประเภทการน าเข้าแบบMOU 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ประเภทการน าเข้าแบบพสูิจน์สัญชาติ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 กิจการก่อสร้าง 
89,138 
(36.12) 

กิจการก่อสร้าง 
181,596 
(39.22) 

2 กิจการการให้บริการตา่งๆ 
81,413 
(32.99) 

กิจการเกษตร และปศสุตัว์ 
142,646 
(30.80) 

3 กิจการตอ่เน่ืองการเกษตร 
76,217 
(30.89) 

กิจการการให้บริการตา่งๆ 
138,748 
(29.98) 

รวม 3 กจิการที่ท างานมากที่สุด 246,768  462,990 

 
ท่ีมา: ส านกังานบริการแรงงานต่างด้าว, 2560 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่า ประเภทกิจการท่ีได้รับอนญุาตท างานมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ของ

การน าเข้าแรงงานแบบMOUประกอบด้วยกิจการก่อสร้าง กิจการการให้บริการต่างๆ กิจการ
ต่อเน่ืองการเกษตร และการน าเข้าแรงงานแบบพิสูจน์สัญชาติประกอบไปด้วยกิจการก่อสร้าง 
กิจการเกษตรและปศสุตัว์ กิจการการให้บริการต่างๆตามล าดบั หากพิจารณาจากข้อมลูเบือ้งต้น
จะพบว่า ธรุกิจการก่อสร้างมีความจ าเป็นในการใช้แรงงานมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ของการน าเข้าทัง้
สองแบบ หลงัจากการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 และด้วยการเจริญเติมโตทางด้านเศรษฐกิจ และสงัคมท าให้เกิดการขยายตวัของบริษัท
ห้างร้าน และอตุสาหกรรมต่างๆมีการขยายตวัมากขึน้ ท าให้ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงาน
มากโดยเฉพาะในเมืองหลกัอย่างกรุงเทพมหานคร ซึง่ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครมีแรงงานท่ีได้รับ
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อนุญาตท างานทัง้สองประเภทการน าเข้า สูงถึงร้อยละ 69.66 % ของจ านวนแรงงานต่างด้าว
ทัง้หมดทุกประเภทการน าเข้า ในเขตกรุงเทพมหานคร (ส านักบริการแรงงานต่างด้าว กรมการ
จดัหางาน, 2560) 

ด้วยข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการกระจายของแรงงานต่างด้าวในสามกลุ่มแรกซึ่งมีแรงงาน
ต่างด้าวในกิจการทัง้ 3 สญัชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนม่า) และจากข้อมูลหรือปรากฏการณ์ทาง
สงัคมในปัจจุบนัท่ีเราได้เห็นก็คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีต้องมีการก่อสร้าง 
แรงงานต่างด้าวท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจึงค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากจ านวน
แรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการสูงถึง 6,046 ราย หลังการประกาศใช้พระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจจะเป็นผลเก่ียวเน่ืองกบัการบงัคบั
ใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกระบวนการ
ขัน้ตอน ค่าใช้จ่าย สถานท่ีในการด าเนินการ และมาตรการการก าหนดโทษท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมซึง่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาด าเนินการดงักลา่ว จนอาจจะสง่ผลให้กิจการบาง
ประเภทต้องหยดุชะงกั หรือต้องแก้ไขปัญหา ดงันัน้การบงัคบัใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ท าให้การเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวมีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข ขัน้ตอนเข้มงวดมากขึน้ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างแรงงาน
และพฤติกรรมแรงงาน จึงน่าจะส่งผลกระทบต่อกิจการ ผู้ประกอบการ และตัวแรงงานเอง ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบ ท่ีเกิดกับแรงงานต่างด้าวและ
ผู้ประกอบการภายหลงัการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 เพ่ือน าผลท่ีได้ไปพฒันาหรือแก้ไขมาตรการการจดัการแรงงานต่างด้าวให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

 
1.2 ค าถามวิจัย 

การประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
สง่ผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1.3.1. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ท่ีมีต่อแรงงานในกิจการก่อสร้าง 

1.3.2. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ท่ีมีต่อท่ีมีต่อผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้าง 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.1. ขอบเขตด้านเนือ้หา การศึกษาครัง้นีมุ้่งจะศึกษาผลกระทบท่ีเกิดกับแรงงานต่าง

ด้าวและนายจ้างหรือผู้ประกอบการได้รับในเร่ืองของการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาจดทะเบียน
แรงงานภายหลงัมีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 โดยมุ่งศกึษาผลกระทบท่ีเกิดจากพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในประเด็นดงัต่อไปนี ้

(1) กระบวนการในการจดทะเบียนแรงงาน 
(2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดทะเบียนแรงงาน 
(3) สถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงาน 
(4) การก าหนดโทษ 

1.4.2. ขอบเขตด้านประชากร การศกึษาครัง้นีใ้ช้กลุม่ประชากรในการศกึษา คือ แรงงาน
ต่างด้าว และผู้ประกอบการหรือนายจ้างในกิจการก่อสร้าง 

1.4.3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี การศกึษานีใ้ช้พืน้ท่ีในการศกึษา คือ เขตกรุงเทพมหานคร 
1.4.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็นการศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้พระราช

ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ตัง้แต่วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 
2560 โดยผู้วิจยัด าเนินการศกึษาในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 - ธนัวาคม 2561 รวม 11 เดือน 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการก าหนดนโยบาย
การบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวให้การบงัคบัใช้นโยบายมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลต่อไป 

 
1.6 นิยามศัพท์ 

ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้จากการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

ผลกระทบในวงกว้าง หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางเศรษฐกิจ และสงัคม หรือการ
เปล่ียนแปลงของกลุ่มธุรกิจท่ีมีการใช้แรงงานต่างด้าวภายหลงัการประกาศใช้พระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

ผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าว หมายถึง ผลกระทบในภาวะการท างานของแรงงาน
ภายหลงัการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
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ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ หมายถึง ผลกระทบในการประกอบธรุกิจของผู้ประกอบการ
ท่ีมีแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพการท างานและด้านการ
บริหารจดัการงานท่ีผู้ประกอบการได้รับภายหลงัจากการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ประกอบการในกิจการธรุกิจก่อสร้าง 
แรงงานต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทย ท่ีท างานโดยใช้ก าลงักาย

หรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม 
ใบอนญุาตท างาน หมายถึง ใบอนญุาตท างานของแรงงานต่างด้าว(work promise) 
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หมายถึง การน าเข้าแรงงานต่างด้าวทัง้แบบพิสูจน์

สญัชาติ และท่ีมาท างานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศภาคี (MOU) โดยท าข้อตกลง (MOU) 3 ประเทศ คือ  เมียนม่า ลาว  และกมัพชูา 

 
1.7 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ท่ีเกิดกับแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้าง 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษานีไ้ม่สามารถน าไปอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กับกิจการ
ประเภทอ่ืนๆได้ ด้วยความแตกต่างของลกัษณะงานท่ีมีความเฉพาะ  
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง ผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 กรณีศึกษากิจการก่อสร้าง กรุงเทพมหานครในครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษา แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาเป็นกรอบและแนวทางในการศกึษา ดงันี ้

2.1 แนวคิดเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ 
2.2 แนวคิดทฤษฎีการยอมรับนโยบาย 
2.3 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
2.4 ทฤษฎีการสื่อสาร 
2.5 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัแรงงานต่างด้าว 
2.6 นโยบายการจดัการแรงงานต่างด้าว 
2.7 ผลการศกึษาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการประกาศใช้นโยบายท่ีเก่ียวกบัแรงงาน 
2.8 กรอบแนวคิดในการศกึษา 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

นโยบายเป็นสิ่งท่ีรัฐเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า (Heclo Hugh, 1972; Thomas 

R. Dye, 1978; อมร รักษาสตัย์, 2518) ซึ่งนโยบายถกูน าเสนอเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนรวมไปถึงการจดัการศกึษาและสวสัดิการต่างๆ (Carl J. Friedrich, 1963; Ira 
Sharkansky, 1970) ซึง่เป็นแนวทางกว้างๆ ท่ีรัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ ได้ก าหนดขึน้เป็นโครงการ 
แผนการหรือก าหนดการเอาไว้ลว่งหน้า เพ่ือเป็นหนทางชีน้ าให้มีการปฏิบตัิต่างๆ ตามมาทัง้เพ่ือให้
บรรลถุึงเปา้หมาย หรือวตัถปุระสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้(กลุธน ธนาพงศธร, 2535) 

ดงันัน้ นโยบายสาธารณะจะหมายถึง สิ่งท่ีรัฐก าหนดขึน้มาว่าจะท าหรือไม่ท าสิ่งใด
สิง่หนึ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีการก าหนดไว้ลว่งหน้าเป็นแผนหรือก าหนดการเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

2.1.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
ดาย(Thomas R. Dye, 1978)ได้ศึกษาตัวแบบกระบวนการนโยบายสาธารณะและ

ก าหนดไว้เป็น 5 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
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ขัน้ตอนท่ี 1 การจ าแนกลักษณะปัญหา (Problem Identification) หมายถึง การ
พิจารณาข้อเรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 2 การจดัท าทางเลือกนโยบาย (Policy Alternative) หรือข้อเสนอนโยบาย 
(Policy Proposal) เม่ือน าข้อมูลปัญหานโยบายมาวิเคราะห์และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
แล้ว ขัน้ตอนต่อไปคือการก าหนดวาระส าหรับการอภิปรายนโยบาย เพ่ือแสวงหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้ได้ผล โดยต้องพิจารณาทางเลือกไว้หลายๆทางและน าทางเลือกมาวิเคราะห์จดุแข็ง
จดุอ่อน ตลอดจนความคุ้มค่าในด้านต้นทนุและผลประโยชน์รวมทัง้ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี  3 การให้ความเห็นชอบนโยบาย (Policy Adoption or Approvals) 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญของผู้ตัดสินใจวางนโยบายว่าจะตดัสินใจเลือกไปในทางใด โดยจะ
ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึน้จากการตัดสินใจเลือกว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
หรือไม่และจะสามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลวุัตถุประสงค์ได้เพียงใดและจ าเป็นต้องแสวงหาการ
สนบัสนนุจากการเมืองใดบ้าง เพ่ือให้เลือกนโยบายท่ีได้รับความเห็นชอบจากทกุฝ่าย 

ขัน้ตอนท่ี 4 การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นการก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบหรือจดัตัง้หน่วยงานรับผิดชอบขึน้ใหม่ในกรณีท่ียงัไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
อยู่ก่อน รวมถึงการจดัสรรงบประมาณและบริการท่ีจ าเป็น เพ่ือสนบัสนนุการน านโยบายไปปฏิบตัิ
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นการศึกษาการด าเนินการ
ของโครงการ การประเมินผลสิ่งแวดล้อมของการน านโยบายไปปฏิบัติ ประเมินผลปัจจัยน าเข้า
กระบวนการผลผลิตและผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ให้ข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

ซึง่ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัศกึษาในสว่นของขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผลนโยบายโดย
การศึกษาผลกระทบของนโยบายจากการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าวท่ีมีต่อกลุม่เปา้หมายซึง่ได้แก่แรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้าง 

2.1.3 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
การจ าแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ เม่ือพิจารณาโดยสงัเขปแล้ว จะเห็นได้ว่า

การจ าแนกประเภทของนโยบายสาธารณะได้กระท ากันไว้หลายทาง เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน 
ตามขอบข่ายของผลกระทบของนโยบาย หรือแม้กระทัง่ตามลกัษณะของข้อมลูท่ีมีอยู่ ซึง่ในทศันะ
ของ Theodore Lowi ได้จ าแนกนโยบายออกเป็น 4 ประเภท(Theodore, 1964) ดงัต่อไปนี ้



  10 

1) นโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ (Regulatory Policy) เป็น
นโยบายท่ีก าหนดขึน้มาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของ
สังคมโดยส่วนรวม ท่ีมาของนโยบายดังกล่าว เกิดขึน้ เพราะบุคคลและกลุ่มบุคคลโดยทั่วไปมี
ผลประโยชน์และความต้องการท่ีแตกต่างกันความต้องการเหล่านีโ้ดยทัว่ไปมกัไม่เหมือนกันและ
ขัดแย้งกันอยู่เสมอ ดังนัน้ การก าหนดนโยบายท่ีออกมาในลกัษณะดังกล่าวย่อมช่วยให้ความ
ขดัแย้งท่ีจะเกิดขึน้มีข้อยตุิลงได้ 

2) นโยบายท่ีเก่ียวกับการกระจายทรัพยากร (Distribution Policy) เป็นนโยบาย
ท่ีเก่ียวกับการกระจาย แจกจ่ายสินค้าและบริการให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น การให้บริการ
ทางด้านการศึกษา สาธารณูปโภค การจดัสวสัดิการต่างๆ เป็นต้น การแจกจ่ายสินค้าและบริการ
ดงักล่าวของรัฐบาล นอกจากจะเป็นการแจกจ่ายในภาวะปกติแล้ว บางครัง้ อาจเป็นการจัดสรร
หรือแจกจ่ายในภาวะฉกุเฉินด้วย 

3) นโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม่ (Redistribution Policy) เป็น
นโยบายท่ีก าหนดขึน้มาเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหม่ในสงัคมเพ่ือให้เกิดการกระจายเพิ่มขึน้ ค าว่า 
ทรัพยากรในท่ีนีไ้ม่ได้หมายถึงเฉพาะทรัพยากรทางเศรษฐกิจเท่านัน้ หากหมายรวมถึงทรัพยากร
ทางการเมืองและทางสังคมด้วย ตัวอย่างของนโยบายนีท่ี้เห็นได้ชัดเจน ก็คือ นโยบายภาษี
ก้าวหน้า (Progressive Tax Policy) ซึ่งเป็นภาษี ท่ี มีอัตราสูงเม่ือฐานภาษีมีขนาดใหญ่ขึน้ 
วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีประเภทนี ้ นอกจากรัฐบาลจะน ามาใช้จ่ายในกิจการของรัฐเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยทั่วไปแล้ว  (เช่น การศึกษา การป้องกันประเทศ ฯลฯ) ยัง
สามารถน าเงินท่ีได้จากนโยบายภาษีดังกล่าวมาอุดหนุนช่วยเหลือเพ่ือผู้ มีรายได้น้อย หรือผู้ ท่ี
ยากจนได้อีกด้วย ดงันัน้ นโยบายภาษีดงักล่าวจึงเป็นตวัอย่างอันหนึ่งของนโยบายท่ีเก่ียวกับการ
จดัสรรทรัพยากรใหม่ นอกจากนี ้ก็ยงัมีนโยบายภาษีประเภทอ่ืนๆ อีก ท่ีสามารถน ามาเป็นตวัอย่าง
ของนโยบายประเภทนีไ้ด้ เช่น นโยบายภาษีทรัพย์สิน นโยบายภาษีมรดก นโยบายภาษีท่ีดิน เป็น
ต้น 

4) นโยบายต้นแบบ (Constituent Policy) เป็นนโยบาย ท่ี มีผลกระทบต่อ
ประชาชนในฐานะเป็นตวัแสดงทางการเมือง (Political Actor) โดยตรงเพราะนโยบายนี ้โดยทัว่ไป
จะก าหนดลักษณะระบบการเมือง สถาบันทางการเมือง เป็นต้น ตัวอย่างของนโยบายนี ้ได้แก่ 
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 

พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2560 เป็น
นโยบายท่ีเก่ียวกับการจดัระเบียบกฎเกณฑ์(Regulatory Policy) ซึ่งเป็นนโยบายท่ีก าหนดขึน้มา
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เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งนโยบายดงักล่าวมีผลบังคับต่อแรงงานและ
ผู้ประกอบการโดยตรง โดยภาครัฐมีเป้าหมายหลกัในการเพิ่มเติมสว่นท่ีขาดและแก้สว่นท่ีบกพร่อง
จากพระราชบัญญัติและพระราชก าหนดเดิมทัง้2ฉบับ เพ่ือให้ครอบคลมุการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าวได้ทัง้ระบบ สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนษุย์
ด้านแรงงาน 

 
 

2.2 แนวคิดทฤษฎีการยอมรับนโยบาย 
ในการศึกษาครัง้นีจ้ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเร่ืองของแนวคิดทฤษฎีการยอมรับ

นโยบาย ซึ่งการยอมรับนโยบายมีความส าคญัมากต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ เน่ืองจากการน า
นโยบายไปปฏิบัติต้องได้รับการยินยอมหรือความเห็นชอบจากผู้ รับผลของนโยบาย ซึ่งจะเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบตัินัน้ประสบผลส าเร็จ 

 
2.2.1 ความหมายของการยอมรับ  

การยอมรับมีความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งการ
ยอมรับ คือกระบวนการทางจิตใจท่ีน าไปสู่ความเช่ือในสิ่งท่ีได้รับ (Klonglan & Coward, 1970; 
Rogers & Shoemaker, 1917) ซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดความสนใจและผู้ รับสารตีความสารนัน้ท าให้
เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจจนกระทัง่เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทศันะ ความรู้ บคุลกิและ
ค่านิยมนัน้จนถึงการยอมรับไปใช้ในท่ีสดุ(Foster, 1973; Rogers & Shoemaker, 1917) 

ดังนัน้ การยอมรับมีความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมซึ่งการยอมรับเป็น
กระบวนการทางจิตใจท่ีน าไปสู่ความเช่ือในสิ่งท่ีได้ รับท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ
จนกระทัง่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทศันะ ความรู้ บคุลกิและค่านิยมนัน้จนถึงการยอมรับไป
ใช้ในท่ีสดุ 

 
2.2.2 กระบวนการยอมรับ  

ในเร่ืองของการยอมรับนวตักรรมนัน้ต่างเห็นด้วยกนัว่าการยอมรับนวตักรรมเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดต่อเน่ืองกันอย่างเป็นกระบวนการแม้ว่านักวิชาการจะมีความเห็นใน
รายละเอียดของกระบวนการยอมรับ นวตักรรมแตกต่างกันแต่ก็มาจากพืน้ท่ีเดียวกันคือ (Rogers, 
1995) 
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(1) ขัน้ตระหนักหรือขัน้ต่ืนตัว เป็นขัน้ท่ีบุคคลรู้ว่ามีความคิดใหม่ สิ่งใหม่ วิธี
ปฏิบตัิใหม่ หรือนวตักรรมเกิดขึน้ แต่ยงัขาดความรู้เก่ียวกบันวตักรรมนัน้ 

(2) ขัน้สนใจ บุคคลเร่ิมสนใจนวัตกรรมและแสวงหาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบันวตักรรมนัน้ 

(3) ขัน้ประเมิน บคุคลจะท าการประเมินในสมองตนเองโดยลองนึกว่าถ้ายอมรับ
เอานวัตกรรมนัน้มาใช้ปฏิบัติและจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตหรือไม่จะให้
ความคุ้มค่ากบัสิง่ท่ีต้องเสี่ยงภยัหรือไม่ 

(4) ขัน้ทดลอง บคุคลจะน านวตักรรมมาทดลองใช้หรือทดลองปฏิบตัิในวงจ ากัด
ก่อนเพ่ือดวู่านวตักรรมนัน้มีประโยชน์เข้ากบัสถานการณ์ของตนหรือไม่ 

(5) ขัน้ยอมรับ บุคคลยอมรับนวัตกรรมโดยน านวัตกรรมมาใช้อย่างเต็มท่ี
สม ่าเสมอ 

 
2.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ (Rogers & Shoemaker, 1917) ได้สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับนวตักรรมออกมาเป็น 4 กลุม่ คือ 

(1) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับตวัผู้ยอมรับนวตักรรม ได้แก่พืน้ฐานของบคุคลเปา้หมาย 
หรือผู้ รับการเปล่ียนแปลงอนัได้แก่พืน้ฐานทางสงัคมเช่น เพศ ระดบัการศึกษา การรับฟังข่าวสาร
จากแหล่งต่างๆ การเข้าร่วมประชุมกลุ่มเก่ียวกับการประกอบอาชีพ และอายุ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าระดับการศึกษา การรับฟังข่าวสาร จะแปรผันตามการยอมรับนวัตกรรม ส่วนอายุจะแปล
ผกผนักบัการยอมรับนวตักรรม 

(2) ปัจจยัทางด้านระบบสงัคม ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและ 
ภูมิศาสตร์ โดยกล่าวว่าสภาพทางเศรษฐกิจมีผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีต่างกันและ
สถาบนัท่ีเก่ียวข้องกบัสื่อมวลชนเช่น วิทย ุโทรทศัน์ ยงัเป็นปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับนวัตกรรมด้วย อย่างไรก็ตามบางท้องท่ีอาจยอมรับนวัตกรรมด้วยเหตุผล เพ่ือ
ทัดเทียมกับคนอ่ืนหรือท้องถ่ินเพราะท้องถ่ินอ่ืนๆมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
มากกว่าและได้น าเอานวัตกรรมนัน้ๆ มาทดลองใช้และได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถ่ินนัน้ๆ 
นอกจากนัน้แรงผลักดันทางด้านการตลาดก็เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีท าให้คนอยาก
เปล่ียนแปลง วิธีการผลิตของตนด้วยนอกจากนัน้ยังมีแนวทางการศึกษามุ่งสู่ความสนใจไปสู่ตัว
แปรทางเศรษฐกิจสงัคม การตดัสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรมโดยเฉพาะตวัแปร ท่ีบอกถึง
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ลกัษณะความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งเช่ือว่าความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิด
การยอมรับนวตักรรมท่ีแตกต่างกนัด้วย 

(3) ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับคณุลกัษณะของนวตักรรมในสายตาของผู้ ท่ีใช้นวตักรรม 
คือ คณุลกัษณะต่างๆของนวตักรรมท่ีบคุคลผู้ใช้ นวตักรรมรับรู้ในเชิงอตัวิสยั อนัได้แก่ 

(3.1) ประโยชน์เชิงสมัพนัธ์ หมายถึงระดบัของผลประโยชน์ของนวัตกรรมท่ี
บคุคลรับรู้เม่ือบคุคลเปรียบเทียบนวตักรรมนัน้กับแนวคิดการปฏิบตัิหรือผลิตผล ท่ีมีอยู่เดิมหาก
บุคคลรับรู้นวัตกรรมนัน้มีประโยชน์กว่าสิ่งท่ีมีอยู่เดิมหรือสามารถใช้แทนสิ่งท่ีมีอยู่เดิมได้ก็มี
แนวโน้มท่ีบุคคลจะยอมรับนวตักรรมนัน้ ดังนัน้บคุคลยิ่งรับรู้ประโยชน์เชิงสมัพันธ์ของนวตักรรม
มากขึน้เท่าใดอตัราการรับนวตักรรมนัน้ก็จะยิ่งสงูขึน้เท่านัน้ 

(3.2) ความเข้ากันได้หรือความไม่ขัดแย้งกัน หมายถึง ระดบัของการเข้ากัน
ได้ท่ีบุคคลรับรู้ว่านวัตกรรมนัน้ไม่ขัดแย้งกับค่านิยมท่ีมีอยู่เดิมประสบการณ์ในอดีตและความ
ต้องการของผู้ มีศักยภาพท่ีจะรับนวัตกรรมตลอดจนความต้องการของสังคมโดยรวม หาก
นวตักรรมใดสอดคล้องกับค่านิยมประสบการณ์และความต้องการของบคุคลและสงัคมนวตักรรม
นัน้ก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  

(3.3) ความซับซ้อน หมายถึงระดบัความซับซ้อนท่ีบุคคลรับรู้เก่ียวกับความ
เข้าใจในนวตักรรมและการน านวตักรรมนัน้ไปใช้หากนวตักรรมนัน้ซบัซ้อนมาก ทัง้ในด้านแนวคิด
และในด้านการประยกุต์ใช้นวตักรรมนัน้เป็นสิง่ท่ีเข้าใจได้ยากและประยกุต์ใช้ได้ยากจงึมีแนวโน้มท่ี
บคุคลจะรับนวตักรรมนัน้ได้ช้าหรือไม่รับ นวตักรรมนัน้โดยสิน้เชิงกลา่วคือ บคุคลมีแนวโน้มท่ีจะรับ
นวตักรรมท่ีไม่ซบัซ้อนและเข้าใจได้ง่ายรวดเร็วกว่านวตักรรมท่ีซบัซ้อนและเข้าใจได้ยาก ดงันัน้ใน
การแพร่กระจายนวตักรรมใดใดผู้แพร่กระจายจะต้องท าให้ผู้ มีศักยภาพท่ีจะรับนวัตกรรมเข้าใจ
นวตักรรมนัน้ๆได้ง่าย 

(3.4) ความสามารถทดลองได้ หมายถึง ระดับความสามารถท่ีจะทดลอง
นวตักรรมนัน้ คุณสมบัตินีแ้สดงเก่ียวกับความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลยอมรับนวัตกรรม
ดังกล่าวนวัตกรรมใดท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถทดลองและประเมินได้นวัตกรรมนัน้ก็จะมี
แนวโน้มท่ีจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 

(3.5) ความสามารถสงัเกตและส่ือสารได้ หมายถึง ระดบัของความสามารถ 
สังเกตและส่ือสารผลของนวัตกรรมนัน้ได้ หากแต่วาทกรรมใดเป็นนวัตกรรมท่ีบุคคลสามารถ
สงัเกตผลของนวตักรรมได้หรือสามารถส่ือสารผ่านนวตักรรมได้นวัตกรรมนัน้ก็น่าจะมีแนวโน้มท่ี
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ดังนัน้กลยุทธ์หนึ่งท่ีนิยมใช้ในการแพร่กระจายนวัตกรรมคือ การให้
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บคุคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือเป็นท่ียอมรับในสงัคมรับนวตักรรมนัน้เสียก่อน เพ่ือจงูใจสมาชิกในสงัคมรับ
นวตักรรมนัน้ด้วย 

(3.6) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับนวัตกรรม ลกัษณะของนวัตกรรมท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง
โดยเฉพาะค่าเสียโอกาสก็จะมีผลท าให้การยอมรับมากกว่านวตักรรมท่ีมีค่าใช้จ่ายต ่า 

(3.7) ความสามารถท่ีจะแบ่งแยกได้ ลักษณะนวัตกรรมท่ีสามารถแบ่ง
ออกเป็นสว่นย่อยๆ ได้ย่อมท าให้เกิดการยอมรับได้ง่ายกว่านวตักรรมท่ีไม่แบ่งเป็นสว่นย่อย 

ในขณะเดียวกันก็มีแนวคิดเก่ียวกับการการยอมรับมาตรการทางกฎหมายซึ่งให้
ความส าคัญกับคุณลักษณะของนโยบายหรือกฎหมายเช่นกัน โดยการยอมรับมาตรการทาง
กฎหมายนัน้ เป็นสิ่งส าคญัท่ีสงัคมจะด ารงอยู่ได้อย่างปกติสขุ เม่ือบคุคลยอมรับกฎหมายซึ่งเป็น
กฎ กติกา ของสังคม ย่อมจะส่งผลให้เกิดการเคารพเช่ือฟังและปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลให้
กฎหมายท่ีตราขึน้บังคับใช้ในสังคม มีประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้ได้จริง เกิดผลเป็น
รูปธรรมสมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้ ๆ  

การยอมรับกฎหมาย (Legal compliance) นัน้ปรากฏความคิดนีต้ัง้แต่สมยักรีก
โบราณ โดยโสเครติส (Socratis) ปรัชญาเมธีคนส าคญัในสมยันัน้ ได้กลา่วไว้ว่า ทกุคนต้องยอมรับ
กฎหมายเสมอแม้จะเป็นผลร้ายแก่ตวัเอง โดยเปรียบเทียบกฎหมายว่าคล้ายเป็นพ่อแม่ ท่ีถึงแม้ว่า
พ่อแม่จะปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ถกูต้อง ผู้ เป็นลกูก็ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะแก้แค้นตอบโต้หรือประท้วงพ่อแม่
ตน ต่อมาในยุคร่วมสมัยมีนักนิติศาสตร์คือ เซอร์ พอล วิโนกราดอฟ (Sir Paul Vinogradoff) ได้
กล่าวถึงการยอมรับกฎหมายไว้ว่า เป็นเร่ืองความจ าเป็นของสงัคมท่ีต้องมีกฎหมายใช้บังคับแก่
สมาชิกทัง้หลายในสังคม เพ่ือความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์สุขร่วมของสังคม โดยเฉพาะ
ภายใต้หลกันิติรัฐท่ีถือว่ากฎหมายเป็นใหญ่ และมีความส าคญัเหนือสิง่ใดเป็นสิง่ส าคญัยิ่งท่ีราษฎร
ทัง้หลายต้องยอมรับนบัถือกฎหมาย (จรัญ โฆษณานนัท์, 2547) 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่า การยอมรับนับถือกฎหมาย ไม่ได้เป็นเร่ืองท่ี
สมบรูณ์แบบเสมอไป โดยในบางครัง้พบว่า ประชาชนมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ดงัเช่นใน
บางกรณีท่ีพบว่ามีประชาชนเป็นจ านวนมากปฏิเสธท่ีจะจ่ายภาษีให้แก่รัฐ อันเป็นการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ซึง่เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึน้ของประชาชนต่อกฎหมายและผู้ มีอ านาจในการออก
กฎหมาย เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งซึ่งมีอิทธิพลเหนือจิตใจของประชาชนท่ีจะปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมาย นัน่คือ การยอมรับต่อกฎหมาย ซึง่เป็นสิง่ท่ีประชาชนค านงึถึงในการตดัสนิใจ
บนพืน้ฐานของการชัง่น า้หนักระหว่างศีลธรรมและประโยชน์ส่วนบคุคล โดยประชาชนจะยอมรับ
และยินดีปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากเห็นได้ว่าสามารถปฏิบตัิตามได้ 
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และน าไปสู่การเคารพเช่ือฟังโดยไม่ต้องค านึงถึงความเส่ียงของการถูกลงโทษจากการฝ่าฝืน
กฎหมาย (Tom R. Tyler, 1990) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับกฎหมาย 
การยอมรับหรือไม่ยอมรับกฎหมายนัน้ เป็นสิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลงัการกระท าอนัเป็น

การเคารพหรือไม่เคารพเช่ือฟังกฎหมาย กล่าวคือ เม่ือประชาชนไม่ศรัทธา หรือไม่ยอมรับนบัถือ
กฎหมายนัน้ ๆ ย่อมน าไปสู่การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในท่ีสุด  ดังนัน้การยอมรับ
กฎหมายจงึมีปัจจยัดงัต่อไปนี ้

1. กฎหมายมีเนือ้หาสาระท่ีเป็นกลางและเป็นธรรม 
2. ผู้ ออกกฎหมายต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อบังคับเดียวกันกับ

ประชาชนทัว่ไป 
3. อธิบายเหตผุลหรือประโยชน์ของกฎหมายให้คนทัว่ไปเข้าใจ 
4. กฎหมายนัน้ออกมาเพ่ือประโยชน์ของประชาชน หรือออกมาโดยได้รับ

ความยินยอมเห็นชอบของประชาชน (จรัญ โฆษณานนัท์, 2547) 
แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับกฎหมายมาตรการทางกฎหมายในการศกึษาในครัง้นี ้

ผู้ ศึกษาน ามาใช้เป็นกรอบเพ่ือตัง้ค าถามในการศึกษาการยอมรับในส่วนของปัจจัยเก่ียวกับ
คณุลกัษณะของนโยบายในการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาจดทะเบียนแรงงาน 

(4) ปัจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสารของบุคคล ช่องทางการส่ือสาร
หมายถึงตวักลางท่ีน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสารหรือเรียกสัน้ๆว่าส่ือช่องทางการส่ือสารอาจ
เป็นส่ือมวลชน เช่น วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์หรือภาพยนตร์ หรือส่ือบคุคลเช่น 
ผู้น าความคิดเห็น หรือตวัแทนการเปล่ียนแปลงหรือส่ือเฉพาะกิจเช่น โปสเตอร์หรือแผ่นพบัส่ือแต่
ละประเภทมีลกัษณะเฉพาะ เช่น ความเร็ว ความคงทนถาวร ความแพร่หลาย ความเร้าอารมณ์
หรือความเป็นเหตเุป็นผล เป็นต้น  

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัสามารถสรุปได้เป็น 4 ปัจจยัดงัต่อไปนี ้
1) ปั จจัย เก่ี ย ว ข้องกับ ตัวผู้ รับ น วัต กรรมห รือผู้ รับ น โยบายซึ่ ง เป็ น

ลกัษณะเฉพาะขององค์กร ได้แก่ ลกัษณะธุรกิจประกอบการ, พืน้ท่ี, ขนาดองค์กร และอ่ืนๆท่ีบ่ง
บอกถึงลกัษณะองค์กร 

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นตัวแปรท่ีบอกกถึงลักษณะความไม่เท่า
เทียมกนัทางเศรษฐกิจ เช่ือว่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการยอมรับท่ีแตกต่างกนั 
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3) ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของนโยบายหรือกฎหมายซึ่งได้แก่ ความ
ชดัเจนไม่ซบัซ้อน กฎหมายมีเนือ้หาสาระท่ีเป็นกลางและเป็นธรรม ผู้ออกกฎหมายต้องอยู่ภายใต้
กฎหมาย หรือข้อบงัคับเดียวกันกับประชาชนทั่วไป อธิบายเหตผุลหรือประโยชน์ของกฎหมายให้
คนทั่วไปเข้าใจ และกฎหมายนัน้ออกมาเพ่ือประโยชน์ของประชาชน หรือออกมาโดยได้รับความ
ยินยอมเห็นชอบของประชาชน 

4) ปัจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมในการติดต่อส่ือสารขององค์กร ช่องทางการ
ส่ือสารหมายถึงตัวกลางท่ีจะน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสาร โดยช่องทางการส่ือสารอาจเป็น
ส่ือสารมวลชน วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ เช่น ความเร็ว ความ
คงทนถาวร ความแพร่หลาย ซึ่งลกัษณะเหล่านีจ้ะเป็นตวัก าหนดว่าส่ือประเภทนัน้ๆ จะเหมาะแก่
การให้ข่าวสารเพ่ือจงูใจเพ่ือให้มีศกัยภาพในการยอมรับนโยบายหรือไม่อย่างไร 

จากแนวคิดทฤษฎีการยอมรับข้างต้น เป็นการกล่าวถึงปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการ
ยอมรับนโยบาย ซึง่นโยบายคือสิ่งท่ีคิดค้นขึน้มาเพ่ือน ามาใช้หรือปฏิบตัิ ซึง่การน าไปเผยแพร่ให้คน
รู้จกัและปฏิบตัิตามนโยบายนัน้ต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนัน้อย่างชดัเจนผู้ รับนโยบาย
จึงจะเปิดใจยอมรับได้ซึ่งตามท่ีทฤษฎีกล่าวนัน้บุคคลต้องได้มีการทดลองหรือเรียนรู้สิ่งนัน้ๆว่ามี
ประโยชน์และคุ้มค่ากับเขามากแค่ไหนจึงจะเกิดการยอมรับ และในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัจึงมุ่งท่ี
จะให้ความส าคญักบัการยอมรับนโยบายจากสงัคม ซึง่เป็นการให้ความส าคญักับผู้ รับผลนโยบาย
ซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบตัิประสบความส าเร็จ 
 

 
2.3 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

ในการศึกษาผลกระทบจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเร่ืองของแนวคิดการประเมินผล
นโยบายในภาพใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินผลกระบวนการ การประเมินผลโครงการ 
และการประเมินผลกระทบ ซึง่ในการศกึษาครัง้นีมุ้่งศกึษาผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบาย 

 
2.3.1 ความหมายของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ(public policy evaluation) หมายถึง การ
ประเมินผลนโยบายเป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับกิจกรรมของนโยบาย ลกัษณะและผลลพัธ์
ของนโยบายอย่างเป็นระบบ(Cronbach, 1963; Patton, 1986)ซึ่งการประเมินผลนโยบายกลาย
มาเป็นรูปแบบหนึง่ของการวิจยัทางสงัคมโดยใช้ดลุยพินิจตดัสนิและปรับปรุงวิธีการด าเนินการของ
นโยบายและโครงการ(Morell, 1979; Rossi & Freeman, 1993) เพ่ือประเมินค่าความส าเร็จของ
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การน านโยบายไปปฏิบัติและผลลพัธ์ของโครงการ หรือนโยบายท่ีเกิดขึน้เพ่ือเป้าประสงค์ในการ
ตดัสนิใจ(Bingham & Felbinger, 1989; Rutman Leonard, 1984) 

จากความหมายท่ีกล่าวมาทัง้หมดสรุปได้ว่า การประเมินนโยบายสาธารณะเป็น
วิธีการวิจัยทางสังคมโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมของนโยบายเพ่ือประเมินค่า
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติและผลลพัธ์ของโครงการเพ่ือตดัสินและปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินการของนโยบายหรือโครงการ 

 
2.3.2 รูปแบบการประเมินผล 

รูปแบบการประเมินผล (Anderson, 1994)ได้กลา่วถึงรูปแบบการประเมินผลว่า มี 3 
รูปแบบได้แก่ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
การป ระ เมิ น ผลก ระบ วนการ  (process evaluation) ห รือก ารป ระ เมิ น

ประสทิธิภาพ (efficiency evaluation) เป็นการศกึษาถึงประสทิธิภาพของผลผลิตใน 4 มิติ คือ มิติ
เชิงปริมาณ มิติเชิงคณุภาพ มิติเชิงเวลา และมิติเชิงต้นทนุ 

ประเด็นการประเมิน ได้แก่ การด าเนินกิจกรรมในแต่ละขัน้ตอนว่าช่วยส่งเสริม 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการได้ผลผลิตของโครงการในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือประเมินการจัดสรร
ทรัพยากรในแต่ละขัน้ตอนตามระยะเวลาท่ีก าหนด หรือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีอยู่
นอกเหนือจากการควบคมุของผลผลติทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ การเปรียบเทียบมลูค่าของผลผลิต
ท่ีได้รับกบัค่าใช้จ่ายโดยวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิธีการใช้การส ารวจความคิดเห็นของผู้ มีสว่นได้เสีย 

(2) การประเมินผลโครงการ (project evaluation) 
การประเมินผลโครงการ (project evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล เป็น

การประเมินผลเพ่ือสิน้สดุโครงการ เน้นประสทิธิผล(effectiveness) หรือผลลพัธ์(outcome) 
ประเด็นท่ีประเมิน คือ ประเมินผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของผลผลิต/โครงการ

ตามตัวชีว้ัดท่ีได้ก าหนดไว้ และประเมินผลโดยวิเคราะห์ Cost-Effectiveness) ของผลผลิต/
โครงการ เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของผลผลิต/โครงการ ท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จของผลผลติ/โครงการ ทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ 

(3) การประเมินผลกระทบ (impact assessment) 
การประเมินผลกระทบ (impact assessment) การประเมินผลกระทบหลงัการ

ด าเนินงาน เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีได้รับจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาว่าผลท่ี
ได้รับจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะไปช่วยสนับสนุน
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เป้าประสงค์ในการพัฒนาโครงการได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งปัจจุบันให้ความส าคัญกับการศึกษา
ผลกระทบก่อนการด าเนินงาน เช่น ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม(environmental impact 
assessment) และการประเมินผลกระทบทางสงัคม (social impact assessment) 

ประเด็นท่ีประเมิน คือ ประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมายตามท่ียุทธศาสตร์ชาติ
ก าหนดและประเมินผลกระทบของผลผลิต/โครงการ ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีแสดงความคุ้มค่าของ
ภารกิจตามตัวชีว้ดัท่ีก าหนดไว้  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ผลผลติ/โครงการ ท่ีมีต่อความส าเร็จของผลผลติ/โครงการ ทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ 

 
2.3.3 ผลกระทบของนโยบาย (policy impact) 

ผลกระทบนโยบาย จ าแนกได้ 5 ประการ ดงันี ้(สมบตัิ ธ ารงธญัวงค์, 2545) 
(1) นโยบายส่งผลกระทบต่อปัญหาสาธารณะ ซึ่งมีกลุ้มเป้าหมายชัดเจน เช่น 

กลุ่มคนจน กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มคนผู้ ด้อยโอกาสในสังคมหรือเยาวชนท่ีเสียเปรียบใน
การศกึษา 

ผลของนโยบายท่ีต้องการจะให้เกิดขึน้กับประชาชนกลุม่ใดต้องระบใุห้ชดัเจน ถ้า
เป็นโครงการต่อต้านความยากจน เป้าหมายของโครงการ คือ การยกระดบัรายได้ของคนจน โดย
การเพิ่มโอกาสในการท างานหรือเปล่ียนทัศนคติพฤติกรรมในการด ารงชีวิตของคนจน ถ้า
จุดมุ่งหมายครอบคลุมหลายประเด็น อาจต้องใช้โครงการหลายโครงการผสมผสานกัน การ
วิเคราะห์ก็จะยิ่งซบัซ้อนขึน้เพราะจะต้องจดัล าดบัความส าคญัของผลกระทบท่ีต้องการให้เกิดขึน้ 

นอกจากนีน้โยบายอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีต้องการหรือไม่ต้องการ หรือทัง้สอง
อย่างก็ได้ เช่น นโยบายสวัสดิการ อาจช่วยให้คนจนมีรายได้เพิ่มขึน้ แต่อาจไม่ส่งเสริมให้คนจน
สนใจหางานท า ดงันัน้ ผลกระทบ คือ รัฐบาลจะต้องจดัสวสัดิการให้ตลอดไป ท าให้เป็นภาระแก่ผู้
เสียภาษี และบคุคลเหลา่นีไ้ม่สามารถพึง่พาตนเองได้  

(2) นโยบายอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์หรือกลุ่มคนนอกเหนือจากท่ี
ก าหนดไว้ อาจเรียกว่า ผลกระทบท่ีไม่คาดหมาย (spillover effect) หรือผลกระทบภายนอก 
(externalities) เช่น โครงการให้การศึกษาแก่ประชาชน นอกจากจะท าให้นกัศึกษามีความรู้ ยงัท า
ให้นายจ้างสามารถจ้างคนท่ีมีความรู้ความสามารถ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
และท าให้ชมุชนมีสมาชิกท่ีมีคุณภาพมากขึน้ด้วย แต่ในขณะเดียวกันนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง
มากขึน้ ท าให้ต้นทนุสินค้าสงูขึน้ด้วย อาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีต้นทนุค่าแรง
ถกูกว่าก็ได้ 
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(3) นโยบายส่งผลกระทบต่อสภาพปัจจบุนัและอนาคต ผลประโยชน์หรือผลเสีย
ของนโยบายบางประการกว่าจะเห็นผลจะต้องใช้เวลายาวนาน เช่น โครงการหรือนโยบายการ
ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ซึ่งกว่าจะเห็นผลจะต้องใช้เวลายาวนาน หรือการส่งเสริมการ
ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภณัฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ในระยะยาว เป็นต้น หรือในกรณีท่ีนโยบายก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว เช่น การ
สง่เสริมการท่องเท่ียวโดยไม่มีการเตรียมพร้อมท่ีดีพอ ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สิง่แวดล้อมจนยากท่ีจะฟืน้ฟใูห้กลบัสูส่ภาพเดิม หรือการฟืน้ฟตู้องใช้เงินลงทนุสงูมาก  

(4) ต้นทนุของนโยบาย คือปัจจยัส าคญัอีกประการหนึ่งของการประเมินผล เช่น 
การป้องกันมลพิษ หากรัฐบาลไม่สนับสนุน ต้นทุนจะถูกผลกัภาระไปสู่ผู้บริโภคท าให้สินค้าและ
บริการมีราคาท่ีสงูขึน้ ซึง่เป็นผลกระทบท่ีประชาชนไม่พงึประสงค์ 

(5) การวดัผลประโยชน์สาธารณะเกิดขึน้ต่อชมุชนในทางอ้อม เช่น นโยบายสิทธิ
และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นการส่งเสริมความคิดริเร่ิม และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นท าให้เศรษฐกิจ
และสงัคมก้าวหน้า แปลว่าผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเลขได้ยากมาก 

ในการประเมินผลนโยบาย ตามทัศนะของ Anderson มองว่า การประเมินผล
นโยบายในลักษณะผลกระทบนโยบาย (policy impact) อาจเป็นผลทางบวกหรือทางลบ หรือ
เป็นได้ทัง้สองทาง หรืออาจเป็นผลกระทบท่ีไม่อาจคาดหมายได้(spillover effects) 

จากแนวคิดทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัสนใจ
ศกึษาในสว่นของผลกระทบจากนโยบาย ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบตัิหรือการประกาศใช้กฎหมาย
นัน้ สิ่งท่ีเราจะต้องให้ความส าคัญคือผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายซึ่งส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายท่ี
ชัดเจน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครัง้นีคื้อแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการในกิจการ
ก่อสร้าง 

 
 

2.4 ทฤษฎีการส่ือสาร 
2.4.1 ความหมายของการส่ือสาร  

การส่ือสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคลหนึ่งท่ีเรียกว่าผู้ส่งสารไปยัง
บคุคลอีกฝ่ายหนึ่งซึง่เรียกว่าผู้ รับสารโดยผ่านส่ือ(Rogers & Shoemaker, 1917; ปรมะ สตะเวทิน, 
2529) เพ่ือให้เกิดการรับรู้เร่ืองราว อันมีความหมายร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และเกิดการ
ตอบสนองต่อกนั(เกศินี จฑุาวิจิตร, 2548; สวนิต ยมาภยั, 2526) 
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ดงันัน้การส่ือสารจะหมายถึง การบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งโดยผ่าน
ส่ือกลางไปยงับคุคลอีกฝ่ายซึง่วตัถปุระสงค์ชดัเจน และเกิดการตอบสนองต่อกนั 

2.4.2 องค์ประกอบของการส่ือสาร 
การบวนการสื่อสารจะต้องประกอบไปด้วยสว่นส าคญั 4 สว่นคือ 

1. ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร (Sender or Source) หมายถึงบคุคล หรือกลุ่มบคุคล
ท่ีมีความคิดมีความต้องการมีความตัง้ใจท่ีจะส่งข้อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความ
คิดเห็น ทศันคติ ความเช่ือ ฯลฯ ไปยงัผู้ รับสาร เพ่ือก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึง่ต่อผู้ รับสาร 

2. สาร (Message) หมายถึงเนือ้หาของสาร หรือเร่ืองราวท่ีมีความหมาย และ
แสดงออกมาโดยอาศัยภาษา หรือสญัลกัษณ์ใดๆก็ตามท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระ
หว่าผู้สง่สารกบัผู้ รับสาร 

3. ส่ือ หรือ ช่องทาง (Media or Channel) หมายถึงตวักลางท่ีน าพาข่าวสารจาก
ผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสาร 

4. ผู้ รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้ รับเนือ้หา หรือเร่ืองราวจากแหล่งข่าวสาร 
หรือท่ีผู้สง่สารสง่มา ผู้ รับนีอ้าจเป็นบคุคล กลุม่บคุคล หรือสถาบนัก็ได้ 

2.4.3 แบบจ าลองการส่ือสาร 
แบบจ าลองการส่ือสารมีหลายรูปแบบขึน้อยู่กับมุมมองของนักคิดแต่ละคน ซึ่ง

แบบจ าลองการส่ือสารนัน้เราอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากลกัษณะการไหล
ของสารในกระบวนการส่ือสาร(Flow of information) ก็คือปฏิกิริยาตอบกลับ(Feedback) ท่ี
เกิดขึน้ระหว่างการส่ือสารของผู้สง่สาร และผู้ รับสาร(กิติมา สรุสนธิ, 2541)ดงันี ้

1. แบบจ าลองการส่ือสารในลักษณะทางเดียว (One – Way Communication) 
เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดจาก ผู้สง่สารส่งข้อมลูข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยงัผู้ รับสาร
แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ รับสารได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น จึงไม่มีปฏิกิริยา
ย้อนกลบัจากผู้ รับสาร การสื่อสารแบบนีมี้ลกัษณะเป็นเส้นตรงจากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสารโดยตรง
ปราศจากการค านงึถึงปฏิกิริยาตอบกลบั (feedback) จากผู้ รับสาร 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจ าลองการสื่อสารในลกัษณะทางเดียว 

ผู้สง่สาร สาร ช่องทาง ผู้ รับสาร 
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การส่ือสารในลกัษณะนีจ้ะออกมาในรูปของนโยบาย แผนงานค าสัง่ต่างๆ ของ
ผู้บริหาร หรือผู้น าโดยผ่านส่ือชนิดต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วการส่ือสารแบบทางเดียวมกัจะเกิดขึน้กับส่ือมวลชน เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ ท่ีมีการ
น าเสนอข่าวสารสู่ประชาชนแต่เพียงฝ่ายเดียวรวดเร็วกว่า การส่ือสารแบบทางเดียวเหมาะกับ
สถานการณ์ท่ีมีผู้ ส่ือความมีความรู้ และความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ สงูกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แต่การ
ส่ือสารแบบนีจ้ะท าให้ขวญัและก าลงัใจอีกฝ่ายหนึง่ถกูกระทบกระเทือน(เสถียร เชยประทบั, 2528) 

 
2. แบบจ าลองการส่ือสารในลักษณะสองทาง (Two – Way Communication)

เป็นกระบวนการสื่อสารท่ีผู้สง่สารสง่ข้อมลูข่าวสารไปยงัผู้ รับสารทางหนึง่ ในขณะเดียวกนัเม่ือผู้ รับ
สารได้รับข้อมลูข่าวสารแล้วก็สง่ข้อมลูข่าวสารตอบกลบัมายงัผู้สง่สารด้วยอีกทางหนึ่ง จงึเป็นการ
ส่ือสารท่ีทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร ก็สามารถรับและสง่ข่าวสารซึง่กนัและกนั มีการเปิดโอกาสให้ผู้ รับ
สารได้ซกัถามข้อข้องใจ หรือข้อสงสยัต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั มีการตอบโต้
กันท าให้ผู้ส่งสาร และผู้ รับสารมองเห็นหน้าค่าตากันอยู่ใกล้ชิดกัน หรือสามารถติดต่อถึงกันได้
ทนัที เช่น การส่ือสารระหว่างบคุคล 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงแบบจ าลองการสื่อสารในลกัษณะสองทาง 
 

การส่ือสารในลกัษณะนีผู้้ส่งสารให้ความส าคัญกับปฏิกิริยาตอบกลบัของผู้ รับ
สาร(Feedback) ท่ีมีผลให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้ผู้ รับสาร และผู้ส่งสารมีความ
เสมอภาคกนัในการติดต่อส่ือสาร และจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สง่สารท่ีจะทราบว่าการสื่อสารใน
ครัง้นัน้ของตนประสบผลส าเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีข้อบกพร่อง หรืออุปสรรคในการ
ส่ือสารอย่างไร เพ่ือผู้สง่สารสามารถน ามาปรับปรุง หรือพฒันาการส่ือสารในครัง้ต่อๆไปให้ประสบ
ผลส าเร็จมากยิ่งขึน้ 

ผู้สง่สาร สาร ช่องทาง ผู้ รับสาร 

ปฏิกิริยาตอบกลบั 



  22 

ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จงัหวะ (Two step Flow Theory) 
ทฤษฎีการส่ือสาร 2 จังหวะ(Paul F.Lazarsfeld, Bernard Berelson, & Hazel 

Gaudet, 1948) เร่ิมต้นมาจากการศึกษาผลของการส่ือสารมวลชนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เม่ือปี ค.ศ. 1940 โดยลาซาร์สเฟลด์และคณะได้เสนอสมมติฐานจาก
ผลการวิจยัเม่ือปี ค.ศ. 1940 ว่าข่าวสารจากการสื่อมวลชนมกัจะไม่ไปถึงกลุ่มผู้ รับโดยตรงเสมอไป 
บางครัง้อาจจะไปถึงผู้ รับในลกัษณะกระบวนการสองทอด คือ ในขัน้แรกจะเข้าถึงบุคคลในสงัคม
ในสว่นหนึง่ และบคุคลเหลา่นีก็้จะสง่ไปยงับคุคลอ่ืนๆอีกทอดหนึง่ 

ก่อนผลการวิจยัครัง้ส าคญัของลาซาร์สเฟลด์และคณะ จะปรากฏออกมา ทฤษฎี
ว่าด้วยสิง่เร้า การตอบสนองของผลการส่ือสารมวลชนก าลงัเป็นท่ียอมรับกนัอยู่ ลาซาร์สเฟลด์และ
คณะพบว่า ข่าวสารจากการส่ือสารมวลชนมิได้รับอิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสนิใจลงคะแนนเสียง 
ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ระบุว่า การตดัสินใจส่วนใหญ่เกิดขึน้จากการติดต่อพูดคุยกับบุคคลอ่ืน
และจากการศึกษาของลาซาร์สเฟลด์ ก็พบว่า บุคคลท่ีมีสมาชิกอ่ืนๆ ในชุมชนมาพูดคุยด้วย
บ่อยครัง้นัน้มักจะเป็นผู้ ท่ี เปิดรับส่ือสารมวลชนมากกว่าคนอ่ืนๆ จากข้อค้นพบนีก้ลายเป็น
ข้อเสนอแนะซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแบบจ าลองการส่ือสารสองทอด ส าหรับข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจยัเม่ือปีคริสตศกัราช 1940 มีข้อความดงันี ้ 

 
“ความคิดต่างๆมกัจะไหลผ่านจากวิทยุกระจายเสียงหรือส่ิงพิมพ์ไปยงั ผูน้ า
ความคิดเห็นและจากผู้น าความคิดเห็นไปยังกลุ่มประชากรที่มีความ
กระตือรือร้นนอ้ยกว่า” 

 

แบบจ าลองการส่ือสารมวลชนสองทอด อาจจะเปรียบเทียบกับแบบจ าลองการ
ส่ือสารมวลชนตามแนวความคิดในระยะแรกดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 เปรียบเทียบแบบจ าลองการส่ือสารมวลชนระยะเร่ิมกบัแบบจ าลองการ
ส่ือสารมวลชนสองทอด 

 

 
2.5 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว 

2.5.1 กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน 
กฎหมายเก่ียวกบัแรงงาน (ส านกับริการแรงงานต่างด้าว กรมการจดัหางาน, 2560) 

คนต่างด้าว คือบคุคลธรรมดาซึง่ไม่มีสญัชาติไทย โดยท างานซึง่ใช้ก าลงักายหรือ
ความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ตาม คนต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาต
ท างานโดยมีฐานะเป็นลกูจ้าง ซึง่หมายถึง ผู้ รับใบอนญุาตตามมาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 13 (1) 
และ (2) และมาตรา 14 ให้ท างานท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา 15 (เป็น
ลูกจ้างท่ีต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพ่ือเป็นประกันค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับออกไปนอก
ราชอาณาจกัร) 

 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตาม กฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง  จ าแนกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 

แบบจ าลองการ

สื่อสารมวลชนระยะเร่ิมต้น 

dvdgfdfhdffhdhf 

 

แบบจ าลองการ

สื่อสารมวลชนสองทอด 

ส่ือมวลชน ส่ือมวลชน 

     คือ ปัจเจกบคุคลซึง่ตา่งคนตา่ง      

 อยูป่ระกอบกนัเป็นมวลชน 

   คือ ผู้น าความคิด 

    คือ ปัจเจกบคุคลที่ติตอ่ในเชิง

 สงัคมกบั ผู้น าความคดิ 
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(1) ประเภททัว่ไป หมายถึง คนต่างด้าวท่ีเป็นแรงงานท่ีมีทกัษะและท างานอยู่
ในต าแหน่งค่อนข้างสงู หรืออาจ ถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศ
ไทย หรือเข้ามาท างานชัว่คราวในงานท่ีต้องใช้ทกัษะ และเทคโนโลยีชัน้สงู  เป็นความต้องการผู้ ท่ีมี
ความสามารถเฉพาะด้าน มีความช านาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถ ทางการส่ือสาร (ภาษา) 
ท่ียังหาคนไทยท่ีมีความสามารถ  หรือมีความช านาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้  หรือเป็นการเข้ามา 
ท างานในกิจการท่ีตนเองลงทนุ หรือกิจการของคู่สมรส หรือกิจการท่ีร่วมลงทนุ  เป็นต้น  สว่นใหญ่
ท างานในกิจการ ดงันี ้

(2) ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตท างานตาม
ประกาศคณะปฏิวตัิฉบบั ท่ี 322 ข้อ 10 มีสาระส าคญัว่า “ใบอนญุาตท่ีออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรตาม กฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและท างานอยู่แล้วก่อนวันท่ี 13 
ธนัวาคม 2515 ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนัน้ เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่” 

(3) ประเภทแจ้งการท างาน หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจกัร
เป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมืองเพ่ือท างานอนัจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีมีระยะเวลา
ท างานไม่เกินสบิห้า วนั และจะท างานนัน้ได้ เม่ือได้มีหนงัสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

(4) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ หมายถึง  แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สญัชาติเมียนม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็น
การชั่วคราว ระหว่างรอการส่งกลบัอนุญาตให้ท างานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใช้ใน
บ้าน มีใบอนุญาตท างานชนิดบัตรสีชมพู และได้รับการปรับเปล่ียนสถานะจากแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองฯ ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยได้รับการพิสจูน์สญัชาติ
และได้รับเอกสารรับรองสถานะจากเจ้าหน้าท่ีประเทศ ต้นทาง ได้แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว 
(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity) เป็นต้น เพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบการขออนญุาตท างาน โดยได้รับใบอนญุาตท างานเป็นชนิดบตัรสีเขียว 

คนต่างด้าวซึ่งยงัไม่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัร โดยนายจ้างย่ืนค าขอรับ
ใบอนญุาตและช าระค่าธรรมเนียมแทน จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

(1) ประเภททั่วไป หมายถึง คนต่างด้าวท่ี เป็นแรงงานท่ีมีทักษะและท างาน
อยู่ในต าแหน่งค่อนข้างสงูหรือเข้ามาท างานชั่วคราวในงานท่ี ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีชัน้สูง 
เป็นความต้องการผู้ ท่ีมีความสามารถหรือความช านาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถทางการ
ส่ือสาร (ภาษา) ท่ียังหาคนไทยท่ีมีความสามารถหรือ มีความช านาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้ เม่ือ
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัรแล้วต้องด าเนินการย่ืนขอใบ อนญุาต ท างานภายใน 30 วนั 
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(2) ประเภทน าเข้า หมายถึง แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานตามข้อตกลงว่า
ด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกบัประเทศภาคี (MOU) โดยขออนญุาตท างานได้ 
2 งาน คือ งานกรรมกร และ คนรับใช้ในบ้าน ปัจจุบนัท าข้อตกลง (MOU) กับประเทศ 3 ประเทศ 
คือ เมียนม่า ลาว และกมัพชูา 

ในการศึกษาครัง้นีแ้รงงานต่างด้าวจะหมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทยท่ี
ท างานโดยใช้ก าลงักายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนๆ ซึง่ในงานนีเ้จาะจงไปท่ี
ประเภทการน าเข้าแรงงานแบบพิสูจน์สัญชาติ และการน าเข้าแบบMOUตามประกาศพระราช
ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

 
 

2.6 นโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าว 
2.6.1 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 

พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2560 โดย
วตัถปุระสงค์น าแรงงานต่างด้าวทัว่ราชอาณาจกัรขึน้ทะเบียนแรงงานทัง้หมดตามขัน้ตอนของกระ
ทวงแรงงาน ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน ท่ีหวังท าตามเป้าหมายในการป้องกันปัญหาอัน
อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงานหรือการกระท าอนัเป็นการค้ามนษุย์ต่อคนต่าง
ด้าว ซึ่งมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ.2560 โดยรวมเอากฎหมายเดิมได้แก่ พระราชบญัญัติ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 เข้าด้วยกันซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมหลายประการจาก
กฎหมายเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทก าหนดโทษในมาตรา 101,102, 119 และ122 ท่ีเอาผิดกับ
นายจ้างและลกูจ้างท่ีมิได้มีการจ้างงานหรือท างานตามเง่ือนไขของกฎหมาย ได้แก่ มาตรา 101 ว่า
ด้วยการเอาผิดลกูจ้าง 102 ว่าด้วยการเอาผิดนายจ้างท่ีรับคนมาท างานในอาชีพพิเศษบางอย่าง
โดยไม่ได้รับอนญุาต มาตรา 122 ว่าด้วยการรับคนท่ีไม่มีใบอนญุาตมาท างาน มาตรา 119 ว่าด้วย
การท างานโดยไม่มีหนงัสือแจ้งนายทะเบียนทราบ ซึ่งโทษปรับ เช่น ผู้ ใดรับต่างด้าวท างานท่ีห้าม
คนต่างด้าวท า หรือ รับคนต่างด้าวท่ีไม่มีใบอนญุาตท างาน หรือ รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนญุาต
ท างานกับตนเข้าท างานปรับตัง้แต่  400,000-800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวท่ีจ้าง 1 คน ซึ่งการท่ี
พระราชก าหนดแรงงานต่างด้าวได้ระบใุห้มีมาตรการเอาผิดต่างๆนัน่ ตามความคาดหวงัของพระ
ราชก าหนดก็เพ่ือจะน าแรงงานต่างด้าวท่ีเพิ่มขึน้จ านวนมากให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ท าให้
แรงงานเข้ามาสูร่ะบบของรัฐซึง่จะสามารถติดตามดแูลได้ และสิง่ส าคญัท่ีจะท าให้พระราชก าหนด
แรงงานต่างด้าวนีป้ระสบความส าเร็จหรือสามารถเกิดประสทิธิผลตามวตัถปุระสงค์ได้นัน่ คือต้อง
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อาศยัความร่วมมือทัง้ของผู้ประกอบการและตวัแรงงานเอง เพราะแรงงานต่างด้าวจะเข้าสูร่ะบบได้
ก็ต่อเม่ือมีการจ้างงาน มีนายจ้าง มีสงักดั ซึง่ผู้ประกอบการและแรงงานเป็นบคุคลท่ีมีความส าคญั
ท่ีสดุท่ีจะเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบาย 

ภายหลงัการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2560 ได้สร้างความแตกต่ืนให้ทัง้แรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการโดยท่ีไม่ทนัตัง้ตวั ซึง่พระ
ราชก าหนดดังกล่าวมาพร้อมบทลงโทษท่ีรุนแรงโดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงานเถ่ือน เม่ือโทษหนัก
กว่าเดิม ทัง้แรงงานบางรายและนายจ้างบางคนจึงจ าเป็นต้องเอาตวัรอดจากสถานการณ์ดงักลา่ว 
เกิดเป็นภาพแรงงานต่างด้าวอพยพกลบัประเทศบ้านเกิดกันเป็นจ านวนมากท่ีเราได้เห็นในภาพ
ข่าวแทบทกุส านกัในช่วงหนึง่ ซึง่อาจจะกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจงึอาศยัอ านาจ
หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศใช้มาตรา 44 ให้ชะลอการบงัคบัใช้กฎหมาย
บางมาตราใน พ.ร.ก.ออกไปเป็นเวลา 180 วนั เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตวัมากขึน้ และเช่ือ
ว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาแรงงานลงได้ ซึ่งในพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2560 มีแนวปฏิบตัิท่ีปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากการออกพระราชก าหนดดงัต่อไปนี ้

แนวปฏิบตัิท่ีปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากการออกพระราชก าหนด 
1) กระบวนการขัน้ตอนในการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าว  

จากข้อมลูขัน้ตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามพระราชบญัญัติเดิมและ
พระราชก าหนดใหม่เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีขัน้ตอนท่ีมากกว่าขัน้ตอนพระราชบญัญตัิเดิมโดยท่ีพระราชบญัญัติ
เดิมนัน้มีเพียง 3 ขัน้ตอนในการด าเนินการซึ่งได้แก่ การท าข้อมูลประวตัิแรงงาน การรับคิวตรวจ
โรค และสุดท้ายเม่ือท ารายการก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อยแรงงานต่างด้าวท าบัตรและช าระค่า
ท าเนียมทัง้หมดพร้อมรับบัตรในขัน้ตอนนี ้แต่ในส่วนของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 นัน้มีการเพิ่มขัน้ตอนท่ีมากขึน้ ซึ่งถกูแบ่งออกเป็น 5 สถานีดงันี ้ 
ขัน้แรกแรงงานต่างด้าวพบเจ้าหน้าท่ีกรมการปกครองเพ่ือท าทะเบียนประวตัิ ขัน้ท่ีสองแรงงานต่าง
ด้าวพบเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการตรา Visa ขัน้ท่ีสามแรงงานพบเจ้าหน้าท่ีกรมการ
จัดหางานเพ่ือย่ืนขอใบอนุญาต ขัน้ตอนท่ีส่ีส านักงานประกันสงัคมและสาธารณะสขุตรวจสอบ
สิทธิด้านสขุภาพ และขัน้สดุท้ายน าใบเสร็จของแต่ละสถานีไปรับบัตรประจ าตัวแรงงานต่างด้าว 
โดยการช าระค่าท าเนียมจะต้องด าเนินการช าระในแต่ละจุดและมีค่าท าเนียมท่ีเพิ่มขึน้จากเดิม 
ระยะเวลาในการด าเนินการยาวนานขึน้อนัเน่ืองมาจากขัน้ตอนท่ีมากขึน้ ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าน่าจะเป็น
อปุสรรคต่อแรงงานและผู้ประกอบการในการด าเนินการขึน้ทะเบียนแรงงาน 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2559 และการขึน้ทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวรูปแบบใหม ่
 

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2559 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ 

การลงทะเบียน  ณ  ศูน ย์บ ริการเบ็ด เส ร็จ  ให้นาย จ้าง

ด าเนินการดงันี ้

1. น าคนตา่งด้าวพร้อมข้อมลูประวตัินายจ้างลกูจ้าง 

2. รับคิวตรวจโรค 

3. เม่ือคนต่างด้าวท าทะเบียนประวตัิ ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิว้มือ

แล้ว ให้ไปช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่

กรมการปกครอง ค่าธรรมเนียมใบอนุญ าตท างานกับ

เจ้าหน้าที่กรมการจดัหางาน และคา่ตรวจ สขุภาพและประกัน

สขุภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ โดยช าระค่าธรรมเนียมตาม

อตัรา ดงันี ้

1.) คา่ขอใบอนญุาตท างานไมเ่กิน 3 เดือน 255 บาท 

2.) คา่ท าทะเบียนประวตัิ (ถ่าย ท.ร. 38/1) 80 บาท 

3.) คา่ตรวจสขุภาพ 500 บาท 

4.) คา่ประกนัสขุภาพ 500 บาท 

 

แรงงานต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ณ จุดคัด

กรอง เพ่ือคัดกรองตรวจสอบเอกสาร รับบัตรคิว-แผนผัง และ 

รับ-กรอกเอกสาร (กรณีไมไ่ด้กรอกเอกสารมา) 

สถานีที่ 1 กรมการปกครอง แรงงานต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าที่

กรมการปกครอง ย่ืนแบบกรอกข้อมลูทะเบียนประวตัิของคนซึ่ง

ไม่มีสัญชาติไทย ค่าท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

เป็นเงิน 80 บาท 

สถานีที่ 2 ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าพนกังานตรวจคนเข้า

เมือง ด าเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Nonimmigrant-LA) แล ะป ระทั บ ต ราอนุญ าต ให้ อ ยู่ ใน

ราชอาณาจกัร โดยจดัเก็บคา่ธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท 

สถานีที่ 3 กรมการจัดหางาน แรงงานต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าที่

กรมการจัดหางาน ย่ืนค าขออนุญาตท างานตามแบบ ตท.2 

พิจารณาอนญุาตท างาน โดยแบง่การด าเนินการเป็น 3 กรณี 

กรณีที่ 1 แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรูปสตัว์

น า้ เป็นเงิน 1,900 บาท 

กรณีที่ 2 แรงงานตา่งด้าวที่มีหนงัสือรับรองการเดินทางไปตรวจ

สญัชาติ หรือหนังสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร 

(ใบจบัคู)่ เป็นเงิน 2,225 บาท 

กรณีที่ 3 แรงงานต่างด้าวที่ถือบตัรประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาติ

ไทย (บตัรสีชมพูเดิม)จัดเก็บค่าย่ืนค่าขอและค่าธรรมเนียมการ

อนญุาตท างาน เป็นเงิน 1,900 บาท 

ส าหรับจงัหวดั 22 จงัหวดัที่มีพืน้ที่ติดทะเลและกรุงเทพมหานคร 

เพ่ิมขัน้ตอนการสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

ทะเลและแปรรูปสตัว์น า้ 

สถานีที่ 4 ส านักงานประกันสังคม และสาธารณสุข (ประกัน

สขุภาพ)เจ้าหน้าที่ส านกังานประกนัสงัคมตรวจสอบสิทธิ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2559 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ 

 ประกนัสงัคมของแรงงานตา่งด้าว  
สถานีที่ 5 ทกุหน่วยงาน (กรมการปกครองแจกบตัร) แรงงาน
ตา่งด้าวช าระเงิน กบัเจ้าหน้าที่ของแตล่ะหน่วยงาน โดยแตล่ะ
หน่วยงานจะออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ให้ไปรับบตัรประจ าตวัคน
ซึง่ไมมี่สญัชาติไทยจากเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง 

 
ท่ีมา: ประยุกต์จากขัน้ตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 และกระบวนการขัน้ตอนจดทะเบียนตามประกาศพระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

 
2) สถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

จากข้อมลูศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามพระราชบญัญัติเดิมและพระ
ราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าวใหมเ่ม่ือเปรียบเทียบกนัแล้วพบว่าพระราช
ก าหนดใหม่นัน้มีการขยายศนูย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS: One Stop Service) รับจดแจ้งแรงงานต่าง
ด้าวมากขึน้กว่าเดิมซึ่งศูนย์OSSรับจดทะเบียนแรงงานในปี 2559 มีเพียง 4 จุดเท่านัน้ภายหลัง
สิน้สดุระยะเวลารับแจ้งของรอบปี 2559ศนูย์OSSรับจดแจ้งแรงงานต่างด้าวก็ปิดตวัลงเหลือเพียง
ไม่ ก่ี ศูน ย์  แต่ ในช่ วงปี  2560มี ศูน ย์OSSรับแจ้ งแรงงานต่ างด้ าวอยู่  2 ศูน ย์และใน เขต
กรุงเทพมหานครโดยมีเปิดศูนย์เสริมในบางเขต แต่ศูนย์OSSรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 
2560 นัน้ได้เพิ่มขึน้มาเป็น 11 ศูนย์บริการในกรุงเทพมหานคร รวมศูนย์ในกระทรวงแรงงาน ดัง
ตาราง จงึน่าจะสง่ผลให้การรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ดีมากยิ่งขึน้ 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบศนูย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2559 และ 2560 
 

ศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2559 ศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2560 

 ศนูย์การค้าไอที่ สแควร์หลกัสี่ ชัน้ T ถนนแจ้งวฒันะ 
เขต หลกัสี่ 

เขตรับผิดชอบ เขตพืน้ที่ 2 (จตจุกัร, ดอนเมือง, บางซื่อ, บางเขน, 
หลกัสี่) เขตพืน้ที่ 3(ดินแดง, พญาไท, ราชเทวี,  

 มีศนูย์OSSรับแจ้งแรงงานตา่งด้าวอยู่ 2 ศนูย์ 
 ในปี พ .ศ. 2560 สามารถน าแรงงานเข้ามาขึ น้
ทะเบียนแรงงาน ณ ส านักงานจัดหางานจงัหวดัในท้องที่จงัหวดั
อนัเป็นที่ตัง้ของสถานที่ท างานปัจจบุนัของคนตา่งด้าว หรือ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2559 ศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2560 

ห้วยขวาง( 

 อาคารศนูย์รถตู้สถานีขนสง่สายใต้ใหม ่ถนนบรมราช 
ชนนี เขตตลิ่งชนั 

เขตรับผิดชอบ เขตพืน้ที่  5(คลองสาน , ธนบุรี, บางกอกน้อย , 
บางกอกใหญ่, บางพลดั) เขตพืน้ที่ 6(ตลิ่งชัน, ทวีวฒันา, บางแค, 
ภาษีเจริญ, หนองแขม) เขตพืน้ที่ 7(จอมทอง, ทุ่งครุ, บางขุนเทียน, 
บางบอน, ราษฎร์บรูณะ) 

 ศูนย์การค้าธัญญา ปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตสวน
หลวง 

เขตรับผิดชอบ เขตพืน้ที่ 8 (คลองเตย, บางนา, พระโขนง, วฒันา, 
วงัทองหลาง, บงึกุ่ม) 

 บริเวณตลาดสี่แยกหนองจอก ถนนสุวินทวงศ์ เขต
หนองจอก 

เขตรับผิดชอบ เขตพืน้ที่ 10(คลองสามวา, มีนบุรี, ลาดกระบัง, 
สะพานสงู, หนองจอก, สายไหม) 
หมายเหต ุเขตพืน้ที่ 1(ดสุิต, ป้อมปราบฯ, พระนคร, สมัพันธวงศ์) 
เขตพืน้ที่ 4 (บางรัก, ประทมุวนั, ยานาวา, สาธร, บางคอแหลม, ) 

ส านักงานจดัหางานกรุงเทพมหานครพืน้ที่ 1-10 ในเขตพืน้ที่อนั
เป็นที่ตัง้ของสถานที่ท างานปัจจุบนัของคนต่างด้าว ได้แก่ ศนูย์
รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าว 11 ศูนย์  รวมกระทรวง
แรงงาน ครอบคลมุทกุพืน้ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  
 1) กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง 
 2) IT Square หลกัสี่พลาซา่ ถ.แจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่
 3) สถานีขนส่งสายใต้ ชัน้ M ถ.บรมราชชนนี เขต 
ตลิ่งชนั  
 4) ธัญญาปาร์ค  ถ .ศ รีนค รินท ร์ เขตสวนหลวง 
 5) ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี 3 ถ.
พระราม 2 ซ.62 เขตบางขนุเทียน  
 6) สวนกีฬารามอินทรา ถ.รามอินทรา ซ.5 เขต
บางเขน  
 7) กรมยุทธศึกษาทหารบก ใกล้สถานีรถไฟสามเสน 
ถ.นครชยัศรี เขตดสุิต  
 8) อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน (กองทัพเรือ) ถ.
อิสรภาพ เขตบางกอกน้อย  
 9) หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ -สุวรรณภูมิ ถ.
ประชาพฒันา เขตลาดกระบงั  
 10) ส าเพ็ง 2 ปาร์ค (เฟส 3) ถนนกัลปพฤกษ์ เขต
บางแค  
 11) กองความปลอดภัยแรงงาน ถ.บรมราชชนนี เขต
ตลิ่งชนั ตรงข้าม สน.ตลิ่งชนั 

 
ท่ีมา: ประยุกต์จากขัน้ตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 และกระบวนการขัน้ตอนจดทะเบียนตามประกาศพระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

 
3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจดทะเบียน (อตัราค่าธรรมเนียมตามประกาศพระ

ราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560)  
จากข้อมลูอตัราค่าธรรมเนียมทัง้แบบเก่าและแบบใหม่ยงัคงมีค่าธรรมเนียมท่ีสงู

เท่าเดิม แต่ด้วยการเผยแพร่หรือกระจายข่าวสารหรือการรับรู้ข่าวสารของประชาชนท่ีเพิ่มมากขึน้



  30 

จงึอาจจะท าให้เป็นประเด็นน่าสนใจของสงัคมซึ่งน่าจะส่งผลให้ทัง้แรงงานและนายจ้างเกิดความ
หวาดกลวัและกงัวลในเร่ืองของค่าใช้จ่ายท่ีตนจะต้องรับภาระ หรือต้องจ่ายเพิ่มจากเดิม 
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบพระราชบญัญตัิการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชก าหนดการ
น าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ 2559 และพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
 

อัตราค่าธรรมเนียม พรก. 2560 พรก. 2559 พรบ. 2551 

(1)ใบอนญุาตน าคนตา่งด้าวมาท างาน 20,000 20,000 - 

(2) การตอ่อายใุบอนญุาตน าคนตา่งด้าวมาท างาน 20,000 20,000 - 

(3) ใบแทนใบอนญุาตการน าเข้าแรงงานตา่งด้าว 10,000 10,000 - 

(4) การอนญุาตให้ย้ายส านกังานหรือตัง้ส านกังานชัว่คราว 5,000 5,000 - 

(5) การอนญุาตให้เปลี่ยนผู้จดัการผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 5,000 5,000 - 

(6) การจดทะเบียนลกูจ้างซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกบัการน าคนตา่งด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ 1,000 1,000 - 

(7) บัตรประจ าตวัผู้ จัดการหรือลกูจ้างซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับการน าแรงงานต่าง
ด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ 1,000 1,000 - 

(8) ใบอนญุาตท างาน 20,000 - 20,000 

(9) การตอ่อายใุบอนญุาตท างานหรือการขยายระยะเวลาท างาน 20,000 - 20,000 

(10) ใบแทนใบอนญุาต 3,000 - 3,000 

(11) การอนญุาตให้เปลี่ยนหรือเพ่ิมประเภทงาน นายจ้างท้องที่ หรือเง่ือนไขใน
การท างาน 5,000 - 5,000 

(12) การจ้างคนตา่งด้าว 20,000 - 10,000 

(13) คา่ย่ืนค าขอ 1,000 1,000 1,000 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

อัตราค่าธรรมเนียม พรก. 2560 พรก. 2559 พรบ. 2551 

(14) การรับรองส าเนาเอกสาร 
 (ก)ภาษาไทย 
 (ข)ภาษาตา่งประเทศ  

 
50 
100 

 
50 
100 

- 
- 

(15) การออกหนงัสือรับรอง 
 (ก)ภาษาไทย 
 (ข)ภาษาตา่งประเทศ 

 
500 

1,000 

 
500 

1,000 
- 
- 

(16) การแปลภาษาตา่งประเทศ 1,000 - - 

(17) คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000 - - 

 
ท่ีมา: ประยุกต์จากพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551,พระราช

ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 และพระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

 
4) การก าหนดโทษ 

การก าหนดโทษของพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราช
ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 แล้วนัน้พบว่ามีการก าหนด
โทษท่ีสูงและรุนแรงขึน้มากซึ่งมีโทษท่ีปรับเปล่ียนดังต่อไปนี ้ประการแรกเดิมคนต่างด้าวไม่มี
ใบอนญุาตท างาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินตัง้แต่ 2,000 - 100,000 บาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ แต่โทษปรับใหม่คนต่างด้าวผู้ ใดท างานโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษ
ปรับตัง้แต่ 200,000 – 100,000 บาท ประการท่ีสอง คนต่างด้าวท างานผิดประเภทเดิมต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทโทษปรับใหม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ประการท่ีสาม
นายจ้างรับแรงงานต่างด้าวท่ีไม่มีใบอนุญาตเดิมระวางโทษปรับตัง้แต่ 100,000 - 100,000 บาท
ต่อคนต่างด้าว 1 คน โทษปรับใหม่ระวางโทษปรับตัง้แต่ 400,000  - 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 
1 คน ประการท่ีส่ีนายจ้างให้คนต่างด้าวท างานไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตท างานเดิม
ต้องระวางโทษไม่เกิน 10,000 บาทโทษปรับใหม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาทต่อคน
ต่างด้าว 1 คน ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าการท่ีมีโทษหนกัและรุนแรงน่าจะสง่ผลให้ทัง้ตวัแรงงานและนายจ้าง
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เกิดความหวาดกลวัท าให้แรงงานหนีหายตลอดจนสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเกิดความยุ่งยาก
ต่อการบริหารจดัการ 
 

ตาราง 5 เปรียบเทียบโทษปรับพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราช
ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 และพระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
 

โทษปรับเดิม โทษปรับใหม่ 

พระราชบญัญตัิการท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2551 
1.คนต่างด้าวไม่มีใบอนญุาตท างาน ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 
5 ปี หรือปรับไม่เกินตัง้แต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ 
2.คนต่างด้าวท างานไม่ตรงตามใบอนุญาต(ท างานผิดประเภท) 
ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 10,000 บาท 
3. ห้ามนายจ้างรับแรงงานต่างด้าวเข้าท างานถ้าไม่มีใบอนญุาต
ท างานตามประเภท และลักษณะงาน ฝ่าฝืนต้องระวางโทษไม่
เกิน 10,000 บาท และถ้าคนต่างด้าวคนนัน้ไม่มีใบอนุญาต 
ระวางโทษปรับตัง้แต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 
คน 
พระราชก าหนดการน าคนตา่งด้าวมาท างานกับนายจ้างใน
ประเทศ พ.ศ. 2559 
1.นายจ้างผู้ ใดน าคนต่างด้าวมาท างานกับตนโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
2. นายจ้างผู้ ใด ไม่แจ้งต่ออธิบดีหรือไม่จัดส่งคนต่างด้าวกลบัไป
ยงัประเทศต้นทาง ระวางโทษปรับไมเ่กิน 20,000 บาท 

พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนตา่งด้าว 
พ.ศ. 2560 
1.คนต่างด้าวผู้ ใดท างานโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษ
ปรับตัง้แต ่20,000 – 100,000 บาท 
2. คนต่างด้าวท างานผิดประเภท ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
100,000 บาท 
3.ห้ามนายจ้างผู้ ใดรับคนต่างด้าวซึ่งไมมี่ใบอนญุาตท างานกับ
ตน ฝ่าฝืนระวางโทษปรับตัง้แต่ 400,000 – 800,000 บาท ต่อ
คนตา่งด้าว 1 คน 
4.ห้ามผู้ ใดให้คนต่างด้าวท างานไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
ใบอนญุาตท างาน ฝาฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท
ตอ่คนตา่งด้าว 1 คน 
5.ให้นายจ้างแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วันหลังจาก
แรงงานต่างด้าวออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ผู้ ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษไมเ่กิน 100,000 บาทตอ่คนตา่งด้าว 1 คน 
6. (เพ่ิมเติม)ผู้ ใดยึดใบอนุญาตท างานหรือเอกสารส าคัญ
ประจ าตัวของคนต่างด้าวไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 
ท่ีมา: ประยุกต์จากพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551,พระราช

ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 และพระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
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จากการทบทวนเนือ้หาพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 และเง่ือนไข ขัน้ตอน รวมทัง้การก าหนดโทษข้างต้นสามารถสรุปเป็นประเด็นหลกัได้
ดงันี ้ 

1) กระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงาน 
2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน 
3) สถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
4) การก าหนดโทษ 

 

 

2.7 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกดิขึน้จากการประกาศใช้นโยบายที่เก่ียวกับแรงงาน 
สิทธิพงษ์ พรหมประสิทธ์(2556) ผลการศึกษาผลกระทบนโยบายการปรับอตัราค่าจ้าง

ขัน้ต ่า 300 บาท ต่องานก่อสร้าง พบว่า  
1.ผลกระทบด้านต้นทุน ต้นทุนค่าแรงมีอัตราท่ีเพิ่มขึน้ ผลการวิเคราะห์ต้นทุน

แบบจ าลองปรับราคาจากกรณีศึกษาท่ีใช้เป็นอาคารท่ีพักอาศยัของหน่วยงานราชการ จ านวน 5 
โครงการพบว่าผลกระทบด้านต้นทนุเฉพาะในส่วนของค่าแรงมีค่าต ่ากว่า เม่ือเปรียบเทียบกับผล
วิจยัด้วยการวิเคราะห์เอกสารในด้านผลกระทบด้านต้นทนุในทางอ้อม จากผลการสมัภาษณ์และ
ผลการวิจยัเชิงประมาณพบว่า ค่าวสัดถุกูปรับขึน้ราคาขึน้ตามการขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าครัง้นีด้้วย 
อีกทัง้ยงั สง่ผลกระทบทางอ้อมเกิดจากการขาดแคนแรงงานในทกุระดบั เพราะเกิดการเคล่ือนย้าย
แรงงานก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิม ประกอบกับการเจริญเติบโต ของอตุสาหกรรมก่อสร้างท่ีมีการขยายตวั
มากขึน้ ท าให้ผู้ รับเหมาต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวในการท างานให้เพียงพอกับความต้องการ อีกผู้ รับเหมาบางรายใช้วิธีการจูงใจแรงงาน
ด้วยการ ให้จ่ายอตัราค่าจ้างท่ีสงูกว่าผู้ รับเหมารายอ่ืน ๆ 

2 .ผลกระทบด้านการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง 
ผลกระทบช่วงก่อนก่อสร้าง ผู้ รับเหมามีความระมัดระวังในเร่ืองต้นทุน และ

ค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึน้ไม่เหมือนท่ีคาดการณ์ไว้เป็นพิเศษ ส าหรับโครงการท่ีก าลงัจะท าสญัญา
ผู้ รับเหมาก่อ จะเผ่ือค่าความผันผวนไว้สูงกว่าปกติเพ่ือป้องกันการขาดทุน ก่อนเร่ิมโครงการมี
ความระมดัระวงัในการเตรียมการก่อนการเร่ิมโครงการเป็นพิเศษมากกว่าเดิม ผู้ รับเหมาประสบ
ปัญหาในการจดัเตรียมรายงานและพบปัญหาการคดัเลือกผู้ รับเหมารายย่อย ต้นทนุประเภทต่างๆ
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ท่ีปรับเพิ่มขึน้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณราคาให้สอดคล้องตามการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

ผลกระทบช่วงระหว่างด าเนินการก่อสร้าง บางโครงการท่ีก าลงัอยู่ระหว่างการ
ปรับขึน้ค่าแรงหรือการท าสญัญาการก่อสร้างไปแล้ว ผู้ รับเหมาได้รับผลกระทบด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
และมีผลกระทบกับสภาพคล่องของกระแสเงินสดของโครงการทัง้ทางตรงคือ ต้นทุนค่าแรงท่ี
เพิ่มขึน้ และทางอ้อมคือ ผลของการขึน้ราคาค่าวสัดตุามราคาค่าแรง ผู้ รับเหมาบางรายใช้วิธีการ
เจรจาต่อรอง ขอเงินค่าแรงส่วนต่างเพิ่ม บางรายผลการเจรจาได้การเจรจาเป็นผลได้เงินชดเชย
บางส่วน บางรายต้องยอมแบกรับต้นทุนท่ีเพิ่มขึน้ ผู้ รับเหมาประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการงดการ
ท างานล่วงเวลา ท าให้แรงงานขาดรายได้จากการท างานลว่งเวลา และสง่ผลให้ความก้าวหน้าของ
ผลงานช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้ 

ผลกระทบช่วงสง่มอบโครงการ เกิดผลกระทบจากการสง่มอบท่ีไม่ได้รับคณุภาพ
ตรงตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานคณุภาพงานท่ีควรจะเป็น อีกทัง้โครงการก่อสร้างเกิดความลา่ช้า
เสร็จไม่ทันตามก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสญัญา สาเหตุเพราะผู้ รับเหมาประหยัดค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนค่าแรง ท าให้ไม่สามารถเร่งงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้ อีกทัง้การแก้งานท่ี
บกพร่องไม่ผ่านการตรวจรับ และส่งมอบงานให้เจ้าของโครงการล่าช้า เหตุผลเพราะมีการ
เคล่ือนย้ายแรงงานจากนายจ้างเดิมไปยงันายจ้างท่ีให้ค่าแรงท่ีสงูกว่าหรือ เปล่ียนงานไปท างาน

ประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่งานก่อสร้าง (สทิธิพงษ์ พรหมประสทิธ์, 2556) 
วรนน คุณดิลกกมล และคณะ(2557) ผลกระทบของนโยบายค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า 300 

บาทในด้านคณุภาพชีวิต และสวสัดิการของแรงงานสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาพบว่า ผลกระทบในมุมมองของแรงงานและ
ผู้ประกอบการท่ีมีต่อนโยบายค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า 300 บาทพบว่ามุมมองของแรงงานสรุปได้ว่า
การประกาศใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า 300 บาท ไม่ได้ส่งผลต่อรายได้ของแรงงานเพิ่มขึน้ 
ในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลให้แรงงานต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตเพิ่มมากขึน้ เม่ือ
เปรียบเทียบก่อนการประกาศใช้นโยบาย มุมมองของผู้ประกอบการ ภายหลังการประกาศใช้
นโยบายค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า 300 บาท พบว่า นอกจากท าให้แรงงานเพิ่มขึน้แล้วยังพบว่า 
นอกจากท าให้ค่าแรงเพิ่มขึน้แล้วยงัพบว่า วตัถดุิบต่างๆยงัเพิ่มขึน้ด้วย นอกจากนีย้งัมีปัญหาอ่ืนท่ี
ตามมาคือ พนกังานมีการท าโอทีน้อยลง ปัญหาการลาออกของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานใหม่ท่ี
ยังอายุงานไม่นานพบว่า มีการลาออกบ่อยมาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงานชายเน่ืองจากใน
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีการท าระบบควบคุมมากๆ เช่น GMP HACCP ISO หรือระบบประกัน
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คณุภาพต่างๆ ซึ่งแรงงานชายจะไม่ชอบ ซึ่งแรงงานมีความคิดเห็นว่าไปท างานอย่างอ่ืนก็ได้ 300 
บาท เหมือนกัน รวมทัง้พบว่ามีการกู้ ยืมเงินท่ีเพิ่มขึน้ของพนักงานในกองทุนของบริษัท และ
แรงงานมีการใช้สนิค้าท่ีมีราคาแพงขึน้(วรนน คณุดิลกกมล และคณะ, 2557) 

มลัลิกา แซ่เซียด (2556) ผลกระทบและการปรับตวัจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าของ
ผู้ ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา
ผลกระทบและการปรับตวัจากอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าท่ีมีต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ในจงัหวัด
สงขลา เปรียบเทียบผลกระทบและการปรับตัวจากการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าของผู้ประกอบการ
ธรุกิจขนาดใหญ่ในจงัหวดัสงขลาจ าแนกตามคณุลกัษณะของผู้ประกอบการและคณุลกัษณะของ
ธุรกิจ และผู้ ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา จ านวน 142 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์และประมวลข้อมลูด้วยโปรแกรมทางสถิติ (SPSS for window)  

ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต ่า 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดการงาน ด้านการลงทุน  ด้านการผลิต ด้านแรงงาน และด้านสวัสดิการ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดใหญ่ในสงขลามีผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าในด้านต้นทุนแรงงานมากท่ีสดุ 
เพราะการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าท าให้ต้นทนุแรงงานของสถานประกอบการสงูขึน้ ผู้ประกอบการ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกลกูจ้างมากขึน้ในการสรรหาลกูจ้างท่ีมีฝีมือ เพ่ือให้ได้ผลงานท่ี
คุ้มค่าค่าจ้าง สว่นด้านสวสัดิการมีผลกระทบต่อผู้กอบการน้อยซึ่งจากการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า
ไม่ได้ท าให้ผู้ ประกอบการลดสวัสดิการ ด้านการเงิน ด้านท่ีพักอาศัย ด้านสุขอนามัยท่ีมีให้กับ
ลกูจ้างในสถานประกอบการ จากผลกระทบดงักล่าว ท าให้ผู้ประกอบการมีการปรับตวัด้านต่างๆ 
ซึ่งด้านท่ีผู้ประกอบการให้ความส าคัญในการปรับตัวคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการมีการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ๆเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าหรือผู้บริโภค ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ผู้ ประกอบการบางรายลดต้นทุนโดยการผลักภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยัง
ผู้บริโภค และมีการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยการขายสินค้าผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต(มลัลิกา แซ่
เซียด, 2556) 

ศรีสวุรรณ ขอไพบลูย์ (2559)วิทยานิพนธ์เร่ืองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของ
การก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารนโยบายสาธารณะท่ีมีผลต่อธุรกิจของไทยในระยะ
หลังสุดนี  ้(2011-2013) โดยใช้วิ ธีการวิจัยแบบผสม คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จากกลุ่มตวัอย่างผู้บริหารของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 28 แห่ง 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)จากกลุ่มตวัอย่าง 348 แห่งจากผลการศึกษา
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พบว่าสมมติฐานการวิจยัเป็นจริง นัน่คือ “ตวัแบบและกระบวนการบริหารนโยบายสาธารณะสง่ผล
ต่อกระบวนการบริหารจัดการองค์กรของสถานประกอบการทัง้การจ้างและการจัดหาแรงงาน 
เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบ ของผู้ประกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. ด้านตวัแบบการก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายค่าแรงขัน้ต ่าวนัละ 300 บาท
มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับตัวแบบระบบ (Systems Model) มากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.04 
กล่าวคือ ในการก าหนดนโยบายต้องค านงึถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ระบบ ไม่ใช่
พิจารณาเพียงกลุม่แรงงานเท่านัน้ 

2. ด้านผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร พบว่า นโยบายนีไ้ด้ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจดัการองค์กรทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินทนุ (Capital) ลกูจ้าง (Man) วตัถดุิบ (Material) 
และกระบวนการบริหารจดัการ (Management) โดยด้านการบริหารเงินทนุได้รับผลกระทบสงูสดุมี
ค่าเฉล่ีย 3.81 นโยบายนีส้่งผลให้ SMEs ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึน้ในอตัราก้าวกระโดด ต้องกู้ ยืมเงิน
มาใช้หมนุเวียนมากขึน้ ท าให้ขาดสภาพคล่อง บางแห่งต้องย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศเพ่ือน
บ้านท่ีมีค่าแรงต ่ากว่า และหลายแห่งไม่สามารถแบกรับต้นทนุได้ จงึปิดตวัลงแล้ว 

3. ทางเลือกในการบริหารนโยบายค่าแรงขัน้ต ่าและมาตรการความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมจากรัฐบาล ในด้านนีพ้บว่า กลุม่ตวัอย่างเห็นว่าการปรับขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าควรก าหนดจาก
ความเห็นของทัง้ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ส่วนการช่วยเหลือ ควรมี
มาตรการท่ีเป็นรูปธรรมและปฏิบตัิได้จริง (ศรีสวุรรณ ขอไพบลูย์, 2559) 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอาจสรุปได้ว่าผลกระทบจากนโยบายด้านแรงงานท่ี
ผ่านมาในอดีตมีผลกระทบท่ีส าคญัซึ่งได้แก่ ผลกระทบด้านการผลติ ผลกระทบด้านการด าเนินการ
งานโครงการก่อสร้าง ผลกระทบการควบคุมแรงงานในองค์กร ผลกระทบด้านการบริหารจัดการ
องค์กรซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินทุน (Capital) ลูกจ้างและการควบคุมแรงงานใน
องค์กร (Man) วตัถดุิบ (Material) และกระบวนการบริหารจดัการ (Management)  
 

 

 

 

 

 



  37 

2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดในการศกึษา 
 

ในการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 
2560 นัน้ผู้ศกึษาได้ทบทวนเนือ้หาของพระราชก าหนดรวมทัง้เง่ือนไข ขัน้ตอน และการก าหนดโทษ 
ในการขึน้ทะเบียนแรงงานโดยสรุปเป็นประเด็นหลกัได้ดงัต่อไปนี ้

- กระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงาน คือกระบวนการและขัน้ตอนใน
การด าเนินการท่ีแรงงานต่างด้าวมาขอขึน้ทะเบียนแรงงาน และขออนญุาตท างานตามประกาศ 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน คือ ค่าใช้จ่ายหรือค่าท าเนียมท่ี
จะเกิดขึน้ตลอดในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน 

- สถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว คือ สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการรับ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  

- การก าหนดโทษ คือ การระบโุทษแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนด 
ซึ่งกระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจด

ทะเบียนแรงงาน สถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการก าหนดโทษดังกล่าว
ข้างต้นสง่ผลกระทบอย่างไรต่อแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการในกิจการก่อสร้าง 
 

  

ผู้ประกอบการ
กิจการก่อสร้าง 

แรงงานต่างด้าว
กิจการก่อสร้าง 

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

 กระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน 

 สถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

 การก าหนดโทษ 
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บทที่ 3  
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
3.1 การออกแบบการวิจัย 

ในการออกแบบแนวทางการศึกษาผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าวในธุรกิจก่อสร้างนัน้ ผู้วิจยัมุ่งศกึษาโดยใช้แนวทางเชิงคณุภาพ(Qualitative 
Research)ตามแนวคิดปรากฏการณ์นิยม โดยให้ความส าคญักับข้อเท็จจริงและความเห็นทัง้ของ
แรงงานและผู้ประกอบการตลอดจนความสมัพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆมาประมวลเข้าด้วยกันเพ่ือใช้
ประกอบการตีความหมายของข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีสะท้อนปรากฏการณ์ท่ีแท้จริงใน
ประเด็นท่ีศกึษา 

 
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 

ในการศึกษาผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว
ในธุรกิจก่อสร้างในครัง้นี ้โดยผู้ วิจยัได้ก าหนดผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการศึกษาครัง้นีอ้อกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ 

(1) กลุ่มผู้ บริหารในกิจการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ งแบ่งประเภทกิจการ
ก่อสร้างออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

(1.1) ประเภทเก่ียวกับอาคาร เช่น อาคารเรียน อาคารพาณิชย์ โรงงานอตุสาหกรรม
นขนาดเลก็ อาคารท่ีพกั โรงพยาบาล เป็นต้น  

(1.2) ประเภทเก่ียวกับทางหลวง เช่น ถนนประเภทต่างๆ สะพาน ป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ การขดุดิน การท าไหล่ถนน การท าบาทวิถี รัว้ เป็นต้น  

(1.3) ประเภทงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เข่ือนกัน้น า้ สนามบิน โรงเคร่ืองจกัร งาน
เดินท่อน า้และระบบระบายน า้เสีย โรงงานอตุสาหกรรม อู่เรือ เป็นต้น  

ทัง้นีผู้้ วิจัยจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ตาม
ค าแนะน าของกระทรวงแรงงาน และการคดัเลือกแบบลกูโซ่ (Snowball Selection)จากค าแนะน า
ของผู้ประกอบการรวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิในภาคธรุกิจก่อสร้างท่ีเก่ียวข้อง 

(2) กลุม่แรงงานต่างด้าวในกิจการของผู้ให้ข้อมลูหลกักลุ่มท่ี 1 โดยคดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) แบบเดียวกบัผู้ให้ข้อมลูหลกักลุม่ท่ี 1 
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3.3 การเกบ็ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้ 3 วิธีการหลกั 

(1) การส ารวจจากเอกสาร (Document Research) 
เป็นการส ารวจข้อมูลขัน้ทุติยภูมิ ด้านการวิเคราะห์เอกสารต่างๆทัง้ในส่วนของ

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินผลนโยบายสาธารณะ รวมทัง้งานวิจยัและพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยมุ่งศึกษาและ
รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการประกาศใช้นโยบายด้านแรงงานว่า
มีเนือ้หาและขอบเขตอย่างไร 

(2) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
เป็นการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารท่ีประกอบกิจการก่อสร้าง เก่ียวกับผลกระทบ

ของพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ผลกระทบท่ีเกิดกับ
ผู้ประกอบการ โดยผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ผู้บริหารท่ีประกอบกิจการก่อสร้าง และบคุคลส าคญั
ท่ีมีความเก่ียวข้องกับกิจการก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 6 บริษัท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทกิจการ
ดงัรายละเอียดในตาราง 

 
ตาราง 6 ผู้ให้ข้อมลูในกลุม่ผู้ประกอบการ (เป็นการเก็บข้อมลูจากผู้แทนผู้ประกอบการในสว่นของ
กิจการ หรือผู้จดัการฝ่ายบคุคลของบริษัท) 

 

ประเภทกิจการ 
ทุนจด
ทะเบียน 

ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ 

จ านวนแรงงาน
ต่างด้าว 

จ านวนผู้ให้
ข้อมูล 

ประเภทเก่ียวกบัอาคาร 1 ล้าน 12 ปี 47 คน 1 คน 
5 ล้าน 25 ปี 50 - 60 คน 1 คน 

ประเภทเก่ียวกบัทางหลวง   10 ล้าน 16 ปี 200 คน 1 คน 
5 ล้าน 24 ปี 200 - 300 คน 2 คน 

ประเภทงานก่อสร้างขนาด
ใหญ่ 

150 ล้าน 34 ปี 800 คน 3 คน 
100 ล้าน 25 ปี 600 คน 1 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูล    9 คน 

 
(3) การสนทนากลุม่ (Focus Group) 

เป็นการสมัภาษณ์และสนทนาแบบเจาะลกึในประเด็นของมาตรการในการบงัคบั
ให้แรงงานต่างด้าวท่ีต้องด าเนินการตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่าง
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ด้าว 2560 ว่าเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยผู้ วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่ม(Focus Group)กลุ่ม
แรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วยแรงงาน 6 กลุ่มจาก 6 บริษัท โดยแบ่งตาม
ประเภทของผู้ ให้ข้อมูลหลักกลุ่มท่ี 1 ได้แก่ กัมพูชา, เมียนม่า และลาว รวมทัง้สิน้ 33 คน ดัง
รายละเอียดในตาราง 

 
ตาราง 7 ผู้ให้ข้อมลูในกลุม่แรงงานต่างด้าว 

 

ประเภทกิจการ 
สัญชาติของแรงงาน 

กัมพูชา (คน) เมียนม่า (คน) ลาว (คน) 

ประเภทเก่ียวกบัอาคาร 5 2 3 
ประเภทเก่ียวกบัทางหลวง 4 3 4 
ประเภทงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 4 5 3 
รวม 13 10 10 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัจะน าข้อมลูจากการส ารวจเอกสาร การสมัภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่มท่ีรวบรวมได้แล้วมาตรวจสอบความถกูต้อง และความเรียบร้อย หลงัจากนัน้จะน ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูตามแนวทางการวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมลู (Typological 
Analysis) โดยมุ่งเน้นประเด็นผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าวใน
กิจการก่อสร้างตามกรอบแนวคิดการวิจยั เพ่ือน าผลการศึกษามาวิเคราะห์และจดัท าข้อเสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ 
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บทที่ 4  
ผลการศกึษา 

 
ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 กรณีศึกษากิจการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าว ดงัต่อไปนี ้

 
4.1 การรับรู้ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลจากผู้ประกอบการบริษัททัง้ 6 บริษัท และกลุ่มแรงงานใน
กิจการก่อสร้างทัง้ 6 กลุม่ได้ดงัต่อไปนี ้

(1)การรับรู้ของผู้ประกอบการ 
การกระจายข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัพระราชก าหนดก าหนดการบริหารจดัการการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีการประกาศให้ข้อมลูท่ีส านกังานจดัหางานกรุงเทพมหานคร
พืน้ท่ี 1-10 และรวมไปถึงศนูย์ประชาสมัพนัธ์กระทรวงแรงงานชัน้ 1 อาคารกระทรวงแรงงาน และ
ส านักงานจัดหางานทุกจังหวัด และมีการประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน 
www.doe.go.th ซึง่มีการประกาศในราชกิจจานเุบกษา 22 มิถนุายน พ.ศ. 2560และมีผลบงัคบัใช้
ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2560 ซึง่การรับรู้ข่าวประกาศเก่ียวกบัพระราชก าหนดการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ประกอบการบริษัท ก บริษัท ง บริษัท จ และบริษัท 
ฉ ทราบข่าวประกาศผ่านทางเว็บไซต์กรมแรงงานเป็นสว่นใหญ่ และทราบผ่านหนงัสือกรมแรงงาน 
โซเชียว ทีวี และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องตามล าดับ ซึ่งก่อนท่ีจะมีการประกาศพระราช
ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 พบว่า บริษัท ค และบริษัท จ ยงัมี
แรงงานต่างด้าวท่ียงัไม่ได้ขึน้ทะเบียนอย่างถกูต้องท างานอยู่ในบริษัทโดนสะท้อนว่า “ที่ยงัไม่พา
แรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนเนื่องจากแรงงานในกิจการก่อสร้างมีการเข้าออกบ่อย” และบริษัท 
ค ได้สะท้อนเพิ่มเติมว่า “คิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาในการท างาน หรือไม่น่าจะเกิดปัญหาใดๆช่วง
ก่อนหน้านี้ไม่ได้เร่งรัดขนาดนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบด้วยแรงงานก็สามารถท างานได้
ทัว่ไป ” จนภายหลงัมีการประกาศพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 พบว่า ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวต้องปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
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ด้วยโทษตามประกาศท่ีมีกระแสรุนแรงท าให้แรงงานและผู้ ประกอบการเองเกิดความต่ืนตัวท่ี
จะต้องรับผิดชอบเน่ืองจากมาตรการท่ีบงัคบัใช้ ดงัปรากฏในมาตรา 72 และมาตรา 122 ท่ีว่า 

 
“มาตรา 72 ผูใ้ดรับคนต่างดา้วซ่ึงไม่มีใบอนญุาตท างานกนัตนเขา้ท างาน” 
“มาตรา 122 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 72 ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่สี่แสนบาทถึง
แปดแสนบาทต่อคนต่างดา้วทีจ่้างหน่ึงคน” 
 

กลา่วคือถ้ามีการตรวจพบว่าแรงงานในสถานประกอบการ 1 คน ไม่มีใบอนญุาต
ท างานนายจ้างต้องโดนปรับ 4 - 8 แสนบาทต่อแรงงานต่างด้าวหนึ่งคนท่ีผู้ประกอบการจะต้อง
รับผิดชอบ ซึง่บริษัท จ และบริษัท ค สะท้อนว่า  

 
“ด้วยโทษตามประกาศที่แรงท าให้เราต้องออกมาจัดการเร่ืองของแรงงาน 
เพราะบางส่วนไม่มีใบอนญุาตและนัน่หมายความว่าเข้าข่ายความผิดต้อง
โดนโทษต่อหวัสี่แสนถึงแปดแสนบาท พอมีการประกาศเราก็เร่งด าเนินการ
ในเร่ืองนีท้นัที” 
 

จึงท าให้บริษัทต่างๆต้องพาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบตามประกาศและตาม
ช่วงเวลาเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เข้าข่ายโทษท่ีได้ระบไุว้ในพระราชก าหนดดงักลา่ว 
 

(2) การรับรู้ของแรงงานต่างด้าว 
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่าง

ด้าว พ.ศ. 2560 ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ได้ทราบข่าวประกาศจาก
นายจ้างของตนเล่าให้ฟังโดยไม่ได้ทราบข่าวสารจากกระทรวงแรงงานโดยตรง โดยกลุ่มแรงงานใน
บริษัท ก บริษัท ค สะท้อนว่า “ไม่ทราบข่าวเร่ืองนี้มาก่อน” และบริษัท ข บริษัท ง บริษัท จ และ
บริษัท ฉ ได้สะท้อนเพิ่มเติมอีกว่า “ไดท้ราบข่าวภายหลงัทีน่ายจ้างเล่าใหฟั้ง” 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าในส่วนของการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการมีการรับรู้ข่าวสารจาก
กระทรวงแรงงานโดยตรง และมีการรับรู้ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และช่องทางอ่ืนๆ 
แต่ในทางกลบักันการรับรู้ข่าวสารพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560ของแรงงานต่างด้าวกลบัพบว่า การรับรู้หรือการทราบข่าวพระราชก าหนดนัน้แรงงาน
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ต่างด้าวทราบจากผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทท่ีตนท างานโดยไม่ได้ทราบข่าวโดยตรงจากประกาศ
ของกระทรวงซึง่มีการรับรู้ล้าช้ากว่าผู้ประกอบการ 
 
4.2 ปัญหาและผลกระทบจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 

4.2.1 ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการขั ้นตอนในการขอจดทะเบียน
แรงงาน 

ในส่วนของกระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงาน โดยจากการพิจารณา
จากผู้ประกอบการบริษัททัง้ 6 บริษัท และกลุ่มแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้างทัง้ 6 กลุม่พบว่า
ปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับมีดงัต่อไปนี ้

(1) ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงานท่ี
มีต่อผู้ประกอบการ 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คือ ปัญหาเร่ืองความยุ่งยากของขัน้ตอนในการด าเนินการขอ
จดทะเบียนแรงงาน พบว่า กระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงานแบบใหม่ ซึง่ในตาราง
ขัน้ตอนด าเนินการของกระทรวงแรงงานเรียกจดุบริการว่า สถานี เพ่ือความเข้าใจผู้วิจยัจะใช้ค าว่า
จดุบริการแทนสถานี โดยจุดบริการนั่นเพิ่มขึน้รวม 5 จุดบริการท่ีต้องแรงงานและผู้ประกอบการ
ต้องติดต่อ โดยจุดบริการมีการแยกส่วนของหน่วยงานท่ีให้บริการชดัเจนได้แก่การเร่ิมจากจดุคัด
กรองไปยงัจดุบริการต่างๆดงันี ้

จุดบริการท่ี 1 กรมการปกครอง ในส่วนของการท าทะเบียนประวัติ การ
ปรับปรุงทะเบียนประวตัิ  

จดุบริการท่ี 2 ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง การลงตราวีซ่าให้กบัแรงงาน  
จดุบริการท่ี 3 กรมการจัดหางาน แรงงานต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าท่ีกรมการ

จดัหางานเพ่ือย่ืนค าขอท างานตามประเภทงาน 
จุดบริการท่ี 4 ส านักงานประกันสงัคม และสาธารณะสุข(ประกันสขุภาพ) 

เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันสงัคมตรวจสอบสิทธ์ิประกันสงัคม และให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกันตน
และประกนัสขุภาพอ่ืนๆตามเง่ือนไขแต่ละประเภทงาน  

จดุบริการท่ี 5 ทกุหน่วยงาน(กรมการจดัหางานแจกบตัร)แรงงานน าใบเสร็จท่ี
ได้ช าระจากหน่วยงานในแต่ละจุดมารับบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจากเจ้าหน้าท่ี
ปกครองตามล าดบั ซึง่แต่ละจดุบริการแยกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะแต่ละจดุบริการ ขัน้ตอนเหลา่นี ้
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เป็นการเพิ่มขัน้ตอนในการด าเนินการท าให้เกิดความยุ่งยาก ขัน้ตอนท่ีให้ไปติดต่อมีมากขึน้เดิน
หลายจดุ ซึ่งผู้ประกอบการบริษัท ก บริษัท ข และบริษัท ค สะท้อนว่า “ขัน้ตอนในการจดทะเบียน
แบบใหม่ดูยากข้ึนมาก ขัน้ตอนแตกต่างจากแบบเดิมมาก แบบเดิมติดต่อไม่เกินสองถึงสามจุด
จ่ายเงินแลว้รอรับบตัรนานสดุแค่หน่ึงวนั แบบใหม่ต้องไปพบเจ้าหนา้ที่หลายจุด” และขัน้ตอนใน
การด าเนินการแต่ละขัน้ใช้เวลานานในการรอคิว เน่ืองด้วยจ านวนแรงงานท่ีมาจดทะเบียนต่อวัน
นัน้เยอะจึงท าให้แรงงานต้องรอคิว และแต่ละขัน้ตอนด าเนินไปอย่าช้าๆ และด้วยการเพิ่มและ
เปลี่ยนขัน้ตอนข้างต้นในการด าเนินการขอจดทะเบียนท่ีเปลี่ยนจากเดิมท าให้บริษัทขนาดใหญ่ต้อง
เปล่ียนแนวทางการวางแผนการจัดการแรงงานในองค์กรท าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหาร
จดัการโดยบริษัท ฉ สะท้อนว่า 
 

“ปกติบริษัทจะเตรียมโรงบาลตรวจสขุภาพ เตรียมรถเอ็กซเรย์ จองคิวต่างๆ
ไวเ้ป็นเดือนๆ แต่พอมีการประกาศก็ตอ้งมาเปลี่ยนวิธีการตามประกาศ โดย
การด าเนินการแบบใหม่โดยการรวมทุกอย่างไว้ที่ศูนย์เดียวเบ็ดเสร็จ OSS 
(ONE STOP SERVICE) ศูนย์รับจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว โดยตอนนัน้ที่
มีข่าวว่าเต็มเกือบทุกที่ ไม่มีคิวให้ และแรงงานที่เข้าไปแต่ละวนัตัง้แต่เช้า
เสร็จเที่ยงคืนตีหน่ึงก็มี ซ่ึงเป็นผลกระทบด้านการบริหารจัดการของบริษัท
อย่างรุนแรง” 

 
เช่นเดียวกบับริษัท ง ท่ีสะท้อนไปในท านองเดียวกนัว่า 

 
“โดยปกติจะไม่ค่อยมีปัญหาในการด าเนินการเพราะบริษัทจะด าเนินการเอง
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพที่จัดการจองโรงพยาบาลหรือจองคิวขัน้ตอน
ท าเอกสารต่างๆ แต่การด าเนินการแบบใหม่ดูเหมือนว่าพยายามจะท าให้
การด าเนินการง่ายข้ึนโดยการรวมทกุอย่างไวที้ศู่นย์เดียวเบ็ดเสร็จ แต่ปัญหา
ที่ เราเจอคือไม่ มี คิว คิวข้ามสัปดาห์ข้ามเดือน รวมขั้นตอน ใช้เวลา
ด าเนินการนาน” 
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จากปัญหาดงักลา่วสง่ผลกระทบท่ีส าคญัต่อผู้ประกอบการ ดงันี ้ 
1. ผลกระทบด้านเวลาในการด าเนินการ กลา่วคือ ด้วยขัน้ตอนท่ีเพิ่มขึน้จาก

เดิมท าให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลาในการรอด าเนินการท าให้ในวนัท่ีพาแรงงานไปขึน้ทะเบียน
ต้องเสียเวลาในการท างานในวนันัน้ไป  

2. ผลกระทบด้านการบริหารจดัการของบริษัท กลา่วคือ โดยปกติบริษัทจะมี
การเตรียมการในการด าเนินการขึน้ทะเบียนให้แรงงานเป็นช่วงๆ เช่น เดือนมกราคมเป็นการตรวจ
สขุภาพ บริษัทจะเตรียมจองคิวโรงบาลจองรถเอ็กซเรย์ไว้โดยแบ่งเข้าไซด์งานก่อนสร้างสลบักลุ่ม
แรงงานออกมาตรวจสขุภาพโดยไม่ให้เสียงานในช่วงนัน้เลย และในเดือนกมุภาพนัธ์บริษัทก็จะจอง
คิวท่ีศนูย์ในการตรวจเอกสารย่ืนเอกสารตา่งๆกบักรมแรงงานซึง่มีการว่างแผนเป็นเดือนๆในการท า
ในแต่ละขัน้ตอน แต่พอมีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2560 บริษัทถกูเปล่ียนวิธีด าเนินการท่ีเคยปฏิบตัิมาแต่เดิมโดยต้องพาแรงงานต่างด้าว
ทัง้หมดในบริษัทต้องด าเนินการผ่านศนูย์ OSS(One Stop Service)ท่ีทางรัฐจดัให้อย่างเดียวโดย
ด าเนินการทกุอย่างผ่านศนูย์นีโ้ดยไม่สามารถท าตามแผนเดิมท่ีบริษัทว่างไว้ได้ และด้วยแรงงานท่ี
มีจ านวนมากจงึท าให้การบริหารจดัการแรงงานล าบากขึน้ไมส่ามารถด าเนินการทนัตามช่วงเวลาท่ี
รัฐก าหนดไว้  

3. ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร กล่าวคือ การท่ีองค์กรต้องพา
แรงงานไปจดทะเบียนก็จะเกิดผลกระทบในช่วงสง่งานโครงการของบริษัท ซึง่บริษัทต้องพาแรงงาน
พาแรงงานไปอยู่ท่ีศนูย์ OSS ทัง้วนั โดยขึน้อยู่กับว่าวนันัน้ศนูย์ OSS แบ่งจ านวนแรงงานท่ีเข้ารับ
บริการให้แต่ละบริษัทได้เท่าไหร่ ซึ่งไม่เสร็จในวนัเดียวแน่นอน โดยแต่ละบริษัทต้องเฉล่ียแรงงาน
กันไป ซึ่งบริษัทเร่ิมมีปัญหาเพราะแรงงานในไซด์งานถ้าคนงานถกูแบ่งคนงานไปทีละมากๆงาน
ค่อนข้างจะไม่ก้าวหน้าส่งผลให้งานช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้ รวมไปถึงการควบคุมคณุภาพงานไม่
ตรงตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานคณุภาพงานท่ีควรจะเป็น โดยบริษัท ฉ ได้สะท้อนว่า  
 

“การที่เราต้องพาแรงงานไปจดทะเบียนมีผลกระทบกับเราในช่วงส่งงาน
โครงการเพราะคนงานเราต้องไปกองอยู่ที่ศูนย์รับจดทะเบียนทั้งวันเลย 
สมมติว่าศูนย์วนันี้รับได้แค่ 1,000 คน ซ่ึงไม่ใช่แค่บริษัทเราบริษัทอื่นเค้าก็
จะมาย่อยเฉลี่ยกนั เช่นคนงานเรามี 500 เราตอ้งแบ่งไปวนัละ 100 คนหรือ 
200 คนเราก็ต้องแบ่งคน บริษัทเราเร่ิมมีปัญหาละ ไซด์งานเราถ้าคนงานไป
เยอะงานค่อนขา้งจะดรอป หรืองานไม่กา้วหนา้ ซ่ึงในช่วงทีเ่ราต้องส่งงานส่ง
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ห้องเราต้องใช้คนในการเก็บงานชุดเก็บงานไม่พอค่อนข้างมีผลกระทบกบั
ทางบริษัทอยู่เหมือนกนั” 

 
(2) ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงานท่ี

มีต่อแรงงานต่างด้าว 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัของแรงงานจากจากพระราชก าหนดการ

บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คือ เร่ืองความยุ่งยากของกระบวนการ
ขัน้ตอน พบว่า ขัน้ตอนใหม่ในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงานท่ีได้ระบไุว้แล้วข้างต้นในส่วน
ปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อผู้ประกอบการ ซึง่มีขัน้ตอนท่ีเพิ่มขึน้ โดยความเห็นจากกลุ่มแรงงานทัง้ 
6 บริษัทสะท้อนว่าในการไปติดต่อมีหลายขัน้ตอนมากขึน้โดยการด าเนินการต้องรอคิวซึ่งจ านวน
แรงงานท่ีไปรอขอขึน้ทะเบียนมีจ านวนมาก บางขัน้ตอนข้ามวนัเพราะคิวเยอะ ซึง่บริษัท ก สะท้อน
ว่า “มีหลายขัน้ตอนที่เพ่ิมจากเดิม รอนาน คนเยอะ” บริษัท ข สะท้อนว่า “ในการไปติดต่อมีหลาย
ขัน้ตอนมากข้ึน ต้องรอคิว จ านวนแรงงานที่ไปข้ึนทะเบียนเยอะ เสียเวลาเนื่องจากคนเยอะบาง
ขั้นตอนข้ามวันเพราะคิวเยอะ” บริษัท ค สะท้อนว่า “ขั้นตอนไม่เหมือนเดิมถูกแบ่งออกเป็น
ส่วนย่อยๆมากกว่าเดิมมีการเก็บค่าธรรมเนียมด าเนินการในแต่ละจุด ใช้เวลานานปริมาณคนรอ
คิวเยอะ” บริษัท ง สะท้อนว่า “รอบนี้ดูจะมีความวุ่นวายที่สุดที่เคยท ามา รอคิวท าเร่ืองนาน 
ค่าธรรมเนียมยิบย่อย รอบที่แลว้ท าเป็นช่วงๆไม่เร่งรีบแบบนี้” บริษัท จ สะท้อนว่า “ใชเ้วลาในการ
รอ มนัยุ่งยาก ไม่มีทีน่ ัง่ มีช่องใหเ้ขา้ไปติต่อหลายที่กว่าเดิม” และบริษัท ฉ สะท้อนว่า “ขัน้ตอนใน
การด าเนินการแบบใหม่นายจ้างต้องพาแรงงานเข้าที่ศูนย์OSS ทัง้หมดโดยท าแทบจะทกุขัน้ตอน
ทีนี่”่  

จากปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อแรงงานต่างด้าว คือ ผลกระทบ
ด้านเวลา ซึ่งนอกการมีขัน้ตอนท่ีเพิ่มขึน้แล้วผลท่ีตามมาคือจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีไปรอขึน้
ทะเบียนมีจ านวนมากท าให้เกิดความล่าช้า รอนานท าให้เสียเวลาในการท างานของบริษัท ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงขัน้ตอนในครัง้นีส้ าหรับบริษัทใหญ่ถกูเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติอย่างเห็นได้ชดัจาก
การสะท้อนของแรงงานบริษัท ฉ ว่า  
 

“เมื่อก่อนขัน้ตอนที่บริษัทท าให้จะท าเป็นรอบๆเช่นเดือนกุมภาตรวจสขุภาพ 
เดือนมีนาพาแรงงานยื่นเอกสารพาเขา้กรมแรงงานเดินเร่ืองเอกสารหมดอายุ
ต่างๆ และเดือนถัดมาก็จะเป็นการด าเนินการที่ เหลือโดยค่อยๆพา
ด าเนินการเป็นขัน้ๆไม่วุ่นวาย บริษัทก็ไม่เสียงาน แต่ว่าการด าเนินการแบบ
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ใหม่นายจ้างต้องพาแรงงานดันเข้าศูนย์OSS ทั้งหมดโดยท าแทบจะทุก
ขั้นตอนที่นี่และมีช่วงเวลาจ ากัดตามประกาศ เจ้าหน้าที่น้อย สถานที่ไม่
เพียงพอทีจ่ะรับรองแรงงานทีไ่ปท าเร่ืองเลย” 

 
ทัง้นี  ้จากปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียน

แรงงานของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของ
ปัญหาพบว่าทัง้ผู้ ประกอบการและแรงงานต่างด้าวมีปัญหาเดียวกันคือ เร่ืองความยุ่งยากของ
กระบวนการขัน้ตอน ในส่วนของผลกระทบพบว่า ผู้ ประกอบการพบผลกระทบ 3 ด้านได้แก่ 
ผลกระทบด้านเวลาในการด าเนินการ ผลกระทบด้านการบริหารจัดการ และผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร และผลกระทบท่ีเกิดกับแรงงานต่างด้าวคือผลกระทบด้านเวลาซึ่งเป็น
ผลกระทบเดียวกบัผู้ประกอบการ 
 

4.2.2 ปัญหาและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงาน 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูปัญหาและ

ผลกระทบจากผู้ ประกอบการ 6 ราย และกลุ่มแรงงานในกิจการก่อสร้าง 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น
ประเด็นของผู้ ประกอบการและแรงงานต่างด้าว โดยพบว่าปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับ มี
ดงัต่อไปนี ้

(1) ปัญหาและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานท่ีมีต่อ
ผู้ประกอบการ 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คือ 

(1.1)ปัญหาเร่ืองการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการด าเนินการ ซึ่งแต่เดิม
ค่าธรรมเนียม ณ ศนูย์บริการเบ็ดเสร็จOSS (One Stop Service)มีค่าธรรมเนียมระบไุว้ในประกาศ
กรมการจดัหางานปี พ.ศ. 2559(กรมการจดัหางาน, 2561)ดงัต่อไปนี ้

1) ค่าขอใบอนญุาตท างานไม่เกิน 3 เดือน  255 บาท 
2) ค่าท าทะเบียนประวตัิ (ถ่าย ท.ร. 38/1)  80 บาท 
3) ค่าตรวจสขุภาพ     500 บาท 
4) ค่าประกนัสขุภาพ     500 บาท 
แต่ค่าธรรมเนียมในฉบับปัจจบุันมีรายละเอียดเพิ่มขึน้ โดยขัน้ตอนหลกัของ

การขึน้ทะเบียนแรงงานมีดงัต่อไปนี ้
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แรงงานต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าท่ีกรมการจัดหางาน ณ จุดคัดกรอง เพ่ือคัด
กรองตรวจสอบเอกสาร รับบตัรคิว-แผนผงั และ รับ-กรอกเอกสาร (กรณีไม่ได้กรอกเอกสารมา)โดย
ผ่านจดุต่างๆดงันี(้ส านกังานบริการแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน, 2561) 

สถานีท่ี 1 กรมการปกครอง แรงงานต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าท่ีกรมการปกครอง 
ย่ืนแบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ค่าท าบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มี
สญัชาติไทย เป็นเงิน 80 บาท 

สถานีท่ี 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ด าเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Nonimmigrant-LA) และประทับตรา
อนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร โดยจดัเก็บค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท 

สถานีท่ี 3 กรมการจดัหางาน แรงงานต่างด้าวไปพบเจ้าหน้าท่ีกรมการจดัหา
งาน ย่ืนค าขออนญุาตท างานตามแบบ ตท.2 พิจารณาอนญุาตท างาน โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 
3 กรณี 

กรณีท่ี 1 แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรูปสัตว์น า้ เป็นเงิน 
1,900 บาท 

กรณีท่ี 2 แรงงานต่างด้าวท่ีมีหนงัสือรับรองการเดินทางไปตรวจสญัชาติ หรือ
หนงัสือรับรองการเดินทางไปนอกราชอาณาจกัร (ใบจบัคู่) เป็นเงิน 2,225 บาท 

กรณีท่ี 3 แรงงานต่างด้าวท่ีถือบัตรประจ าตวัคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย (บัตรสี
ชมพเูดิม)จดัเก็บค่าย่ืนค่าขอและค่าธรรมเนียมการอนญุาตท างาน เป็นเงิน 1,900 บาท 

ส าหรับจงัหวดั 22 จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีติดทะเลและกรุงเทพมหานคร เพิ่มขัน้ตอน
การสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสตัว์น า้ 

สถานีท่ี  4 ส านักงานประกันสังคม และสาธารณสุข (ประกันสุขภาพ)
เจ้าหน้าท่ีส านกังานประกนัสงัคมตรวจสอบสทิธิประกนัสงัคมของแรงงานต่างด้าว  

สถานีท่ี 5 ทุกหน่วยงาน (กรมการปกครองแจกบัตร) แรงงานต่างด้าวช าระ
เงิน กบัเจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน โดยแต่ละ 

แต่อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมกับค่าด าเนินการเอกสาร
ส่วนตัว เช่น ค่าหนังสือเดินทางpassport หรือค่าเอกสารต่างๆจากต้นทางอ่ืนๆ และยังรวมไปถึง
การเอกสารพิสจูน์สญัชาติจากต้นทางด้วย ค่าด าเนินการส่วนนีจ้ะขึน้อยู่กับแต่ละบคุคลว่ามีการ
ด าเนินการไว้แล้วมากน้อยเพียงใด 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นปัญหาเร่ืองการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการ
ด าเนินการ จึงพบว่า ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการขึน้ทะเบียนแรงงานมีมูลค่าท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่ง
จ านวนเดิมท่ีเคยจ่ายเพียงแค่ไม่ก่ีบาทต่อแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน แต่ในปัจจุบันด้วยขัน้ตอนท่ี
เพิ่มขึน้สิง่ท่ีต้องจ่ายก็เพิ่มขึน้เช่นกัน ซึ่งผู้ประกอบการบริษัท ค สะท้อนว่า “การเก็บค่าธรรมเนียม
ในการท าเร่ืองหนกัข้ึน อนัเดิมเพียงแค่สองถึงสามพนั อนัใหม่นี้เพ่ิงข้ึนอีก” และมีผู้ประกอบการอีก 
4 บริษัทท่ีแสดงความเห็นเร่ืองค่าธรรมเนียมเพิ่มขึน้ไปในท านองคล้ายๆกนั ซึง่บริษัท ก สะท้อนว่า  

 
“ในตอนแรกที่ได้รู้เร่ืองค่าธรรมเนียมแพง ตัวเองคิดในใจว่าคงต้องลด
แรงงานต่างด้าวลงและคิดถึงขัน้ว่าจะไม่รับแรงงานต่างด้าวอีกต่อไปเพราะ
รายจ่ายมีผลต่อทุนก าไรในการรับงานแน่นอน จะกระทบในส่วนของต้นทุน
แรงงานทีแ่ต่เดิมไม่ไดเ้สียถึงขนาดนี”้ 
 

นอกเหนือจากนีย้ังพบว่าในวันท่ีผู้ ประกอบการทัง้ 6 บริษัทพาแรงงานไป
ด าเนินการจดทะเบียนแรงงานผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าแรงให้แรงงานโดยท่ีแรงงานไม่ได้ท างาน
ให้กบับริษัทในวนันัน้ รวมไปถึงค่าเดินทางค่าอาหารอีกด้วย  

(1.2) ปัญหาเร่ืองภาระค่ าใช้จ่ายในการขึ น้ทะเบียนแรงงา น พบว่า 
ผู้ ประกอบการกลุ่มบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางต้องส ารองค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจด
ทะเบียนให้แรงงานก่อนแล้วค่อยหักจากค่าแรงของแรงงานภายหลังซึ่งการส ารองค่าใช้จ่ายมี
รายการดงัต่อไปนี ้

1) ค่าธรรมเนียมการด าเนินการขึน้ทะเบียนแรงงาน (ตามท่ีระบุไว้ใน 1.1
ปัญหาเร่ืองการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการด าเนินการ) 

2) ค่าเดินทาง (ในส่วนนีผู้้ วิจยัไม่สามารถประมาณการณ์ได้เน่ืองจากขึน้อยู่
กบัหลายปัจจยัของแต่ละบริษัท เช่น ระยะทาง จ านวนแรงงานแต่ละบริษัท อตัราค่าน า้มนัต่อลิตร 
และอ่ืนๆ) 

3) ค่าอาหาร 
ผู้ประกอบการบริษัท จ สะท้อนว่า “ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการขอจด

ทะเบียนเป็นทนุที่สูงมาก เราก็อยากช่วยเหลือแรงงานแต่เราไม่ใช่องค์กรใหญ่ที่จะมีทนุมากมาย” 
แต่ในขณะเดียวกนับริษัทขนาดใหญ่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
แทนแรงงานได้ทัง้หมดซึง่ผู้ประกอบการบริษัท ง สะท้อนว่า  
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“ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมันไม่ได้เป็นปัญหาส าหรับเราเพราะเราเป็น
บริษัทใหญ่ใช้จ่ายในส่วนนี้ เป็นแค่ส่วนน้อยถ้าเปรียบเทียบกับราคา
เคร่ืองจักร มนัเป็นทนุที่จ่ายเพื่อขบัเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าไม่ต่างจากซ้ือ
เคร่ืองจักรเพราะเป็นทนุที่ต้องใช้ในการท างานเหมือนกนั ถ้าถามว่ามนัถูก
หรือแพงไหม เราตอบได้เลยว่ามนัเป็นส่ิงที่เราต้องจ่ายและมนัไม่เกินก าลงั
บริษัทเรา เราไม่ไดส้นถูกแพงแต่เราตอ้งท าใหถู้กตอ้ง” 

 
เช่นเดียวกับบริษัท ฉ ท่ีสะท้อนไปในท านองเดียวกันว่า “เราไม่ได้เรียกเก็บ

จากคนงานเพิ่ม ค่าใช้จ่ายคิดว่าเท่าเดิม ต่างจากเดิมไม่มากค่าใช้จ่ายไม่กระทบกับบริษัทเราสกั
เท่าไหร่เพราะจ่ายเป็นปกติอยู่แล้ว” 

(1.3) ปัญหาเร่ืองความเข้าใจผิดของค่าธรรมเนียมใบอนญุาต พบว่า อตัรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวท่ีได้ระบุไว้ในพระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในสว่นท้ายของพระราชก าหนดดงัต่อไปนี ้
 

“ใบอนญุาตท างาน  ใบละ 20,000 บาท 
การต่อใบอนญุาตท างาน ใบละ 20,000 บาท” 

 
จากข้อก าหนดดงักลา่วพบว่าอตัราค่าธรรมเนียมใบอนญุาตระบุราคาไว้ฉบบั

ละ 20,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าวหนึง่คน ซึง่ท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าผู้ประกอบการต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวต่อคนใบละ 20,000 บาท โดยความจริงแล้วเป็นการ
ประมาณการค่าธรรมเนียมในการด าเนินการขอใบอนุญาตเท่านัน้ซึ่งผู้ประกอบการบริษัท ก ให้
ความเห็นสะท้อนว่า  

 
“ในตอนแรกเห็นอตัราค่าธรรมเนียมที่ระบุในกฎหมายตนเองถึงกับตกใจ 
ใบอนญุาตราคาถึงใบละสองหมื่น จนได้โทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงได้รู้ว่าเป็นแค่ค่าประมาณการ ซ่ึงพอได้ไปด าเนินการจริงๆก็พบว่าไม่ถึง
สองหมื่นแต่ว่าค่าธรรมเนียมต่างๆสูงข้ึนจากเดิม” 
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อัน ท่ีจ ริงการระบุอัต ราค่ าธรรม เนียม ใบอนุญ าตนี มี้ เขียนไว้ตั ง้ แต่
พระราชบัญญัติเก่ียวกับแรงงานต่างด้าวฉบบัก่อนๆแล้วซึ่งใน พระราชก าหนดการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้ระบุว่า “ใบอนุญาตท างาน ใบละ 20,000 บาท” และ
เช่นเดียวกับพระราชบญัญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้ระบวุ่า “ใบอนญุาตท างาน 
ใบละ 20,000 บาท” ซึง่ผู้ประกอบการพึ่งจะได้รับรู้ข่าวสารจากการเป็นกระแสข่าวดงัในสงัคมท า
ให้ผู้ประกอบการและแรงงานเกิดต่ืนกลวักนัทัง้ประเทศ ซึ่งอาจเกิดจากการส่ือสารผิดพลาด ข้อมลู
ในการส่ือสารไม่ครบ หรือการตีความผิด ส่ือสารไปโดยความเข้าใจท่ีผิดท าให้ทัง้ผู้ประกอบการ
แรงงานรวมทัง้คนทัว่ไปเข้าใจผิดไป จนภายหลงัจงึได้ลบรายการอตัราค่าธรรมเนียมนีอ้อกจากพระ
ราชก าหนดเพ่ือล้างความเข้าใจท่ีผิดของประเด็นนี ้

จากปัญหาดงักลา่วสง่ผลกระทบท่ีส าคญัต่อผู้ประกอบการ ดงันี ้ 
1. ผลกระทบด้านต้นทุนแรงงาน ผู้ ประกอบการต้องส ารองทุน ซึ่งการท่ี

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแรงงานเพิ่มขึน้ และในวนัท่ีผู้ประกอบการพาแรงงานไปด าเนินการ
จดทะเบียนแรงงานผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าแรงให้แรงงานโดยท่ีแรงงานไม่ได้ท างานให้กบับริษัท
ในวนันัน้ รวมไปถึงค่าเดินทางค่าอาหารอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการมองว่า เป็นภาระขององค์กร และ
ส าหรับองค์กรขนาดเล็กท่ีมีต้นทนุน้อยก็ต้องใช้ต้นทนุเพิ่มจากเดิมและมีการเรียกเก็บในส่วนของ
ค่าด าเนินการจดทะเบียนจากแรงงานภายหลงั ในขณะท่ีบริษัทขนาดใหญ่ไม่มีผลกระทบในเร่ือง
ค่าใช้จ่าย  

2. ผลกระทบด้านการด าเนินงานกลา่วคือ ในสว่นของประเด็นความเข้าใจผิด
ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ส่งผลท าให้ผู้ประกอบการเกิดความหวาดกลวัไม่กล้าให้แรงงาน
ต่างด้าวท างานต่อ ให้แรงงานต่างด้าวออกเพราะกลวัจะได้รับภาระ ท าให้งานท่ีท าอยู่ไม่สามารถ
ด าเนินไปต่อได้เกิดภาวะงานหยดุชงกั 
 

(2) ปัญหาและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานท่ีมีต่อ
แรงงานต่างด้าว 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คือ 

(2.1) ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ พบว่า การจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีต้องจ่าย
แพงขึน้กว่าเดิมดังท่ีได้อธิบายปัญหาการเพิ่มค่าธรรมเนียมไว้แล้วในส่วนของปัญหาของ
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ผู้ประกอบการ โดยแรงงานบริษัท ก สะท้อนว่า “อนัเก่าจ่ายรอบเดียวตอนรับบตัร แต่อนัใหม่ไปพบ
เจ้าหนา้ทีห่ลายจุดแลว้จ่ายทกุจุด ราคาเพ่ิมข้ึน”  

(2.2) ปัญหาเร่ืองความเข้าใจผิดค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ซึง่ความเข้าใจเร่ือง
ของใบอนญุาตท างานใบละ 20,000 บาทนัน้ พบว่า เป็นเพียงการประมาณการค่าธรรมเนียมไม่ได้
เก็บจริง ซึง่แรงงานในบริษัท ข สะท้อนว่า 

 
“ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตท างานทีร่ะบใุนกฎหมายว่าใบละสองหมื่น ในส่วน
นี้เราก็กงัวลว่านายจ้างจะยอมจ่ายให้เราไหม เพราะมนัเป็นจ านวนที่แพง
มาก แลว้ภายหลงัพบว่าเป็นแค่การประมาณการ ถ้าใบอนญุาตราคาใบละ
สองหมื่นจริงเราคงแย่กนัแน่ๆ” 
 

จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อแรงงานต่างด้าว คือ 
ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย พบว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนจากแรงงานโดยนายจ้างออกให้ก่อนแล้วเรียกเก็บจากแรงงานภายหลงั ซึ่งกลุ่มแรงงาน
จากบริษัท ก สะท้อนว่า “ราคาเพ่ิมข้ึน ท าใหเ้รากงัวลว่าการจ่าเยอะจะให้นายจ้างหกัค่าแรกเยอะ” 
บริษัท ข สะท้อนว่า “ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน เพ่ิมรายการที่ต้องจ่าย และนายจ้างจะหกัจากค่าแรก
ภายหลงั” บริษัท ค สะท้อนว่า  
 

“นายจ้างจ่ายค่าด าเนินการใหก่้อน แลว้มาหกัจากค่าแรงภายหลงั เรามาขอ
อาศยัเขาท างาน เราไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องอะไรมากมาย ถามว่ากระทบเราไหม
กระทบแรงงานอย่างเรามากค่าแรงวันละสามร้อย มันท าให้เงินเก็บเรา
นอ้ยลง ไหนจะหกัประกนัสขุภาพประกนัสงัคมไรนัน้อีก เราว่ามนัแค่พออยู่
ไดแ้ต่ไม่คุม้เหนือ่ยเลย” 
 

เช่นเดียวกับบริษัท จ ท่ีสะท้อนว่า “เราต้องจ่ายค่าจดทะเบียนต่างๆเองโดยที่
นายจ้างจะหกัจากค่าแรง ซ่ึงเราก็ดีใจที่นายจ้างพาไปจดทะเบียนแรงงานแต่ภาระตกอยู่ที่เราอยู่ดี
แต่ก็ตอ้งยอมท าใหถู้กตอ้งดีกว่าเสีย่งรับโทษหนกั และท าใหร้ายไดเ้ราลดลงเพราะต้องมาแบ่งส่วน
นี้” ซึ่งแรงงานต่างด้าวในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางต้องรับภาระในส่วนของค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตเอง แต่ในทางกลบักนัแรงงานในบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้รู้สกึกังวลกบัเร่ืองค่าใช้จ่ายใหม่
ท่ีต้องจ่ายเพราะบริษัทใหญ่ค่อนข้างท่ีจะมีทนุมาก ซึง่แรงงานบริษัท ฉ สะท้อนว่า “ทราบข่าวเร่ือง
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ค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้รู้สึกกงัวลใดๆเพราะอย่างทีบ่อกคือบริษัทนีเ้ป็นบริษัทใหญ่ผูป้ระกอบการจ่าย
ใหเ้ราทัง้หมดตัง้แต่แรกเลยไม่มีอะไรน่ากงัวล” เช่นเด่ียวกบัแรงงานบริษัท ง สะท้อนว่า “ค่าใช้จ่าย
แพงกว่ารอบท่ีผ่านๆมา แต่มันดีตรงท่ีนายจ้างเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมดเราจึงคิดว่าการ
เปลี่ยนแปลงครัง้นีไ้ม่ได้มีผลกระทบอะไรกบัเรา” และในประเด็นความเข้าใจผิดเร่ืองค่าธรรมเนียม
ใบอนญุาตผลกระทบต่อแรงงานคือ ในช่วงท่ีมีขา่วค่าธรรมเนียมใบละ 20,000 บาท ผู้ประกอบการ
ให้แรงงานต่างด้าว งดการท างานไปช่วงหนึง่ ซึง่ท าให้แรงงานเสียรายได้ 

ทัง้นี ้จากปัญหาและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานของพระ
ราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปัญหาพบว่า
ผู้ประกอบการพบปัญหา 3 เร่ือง คือ ปัญหาเร่ืองการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการด าเนินการ 
ปัญหาเร่ืองภาระค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนแรงงาน และปัญหาเร่ืองความเข้าใจผิดของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งปัญหาของแรงงานมี 2 เร่ือง คือ ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ และ
ปัญหาเร่ืองความเข้าใจผิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งทัง้สองปัญหาของแรงงานเป็นปัญหา
เดียวกบัปัญหาของผู้ประกอบการ และในส่วนของผลกระทบพบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ 
2 ด้าน คือ ผลกระทบด้านต้นทนุแรงงาน และผลกระทบด้านการด าเนินงาน  และแรงงานต่างด้าว
ได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย 
 

4.2.3 ปัญหาและผลกระทบจากสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ในส่วนของสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จากการศึกษาพบว่ามี

ปัญหาและผลกระทบโดยการพิจารณาจากผู้ประกอบการทัง้สิน้ 6 ราย และกลุม่แรงงานในกิจการ
ก่อสร้างทัง้หมด 6 กลุม่ซึง่ปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับมีดงัต่อไปนี ้

(1) ปัญหาและผลกระทบจากสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวท่ีมี
ต่อผู้ประกอบการ 

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คือ ปัญหาเร่ืองสถานท่ีในการให้บริการไม่เพียงพอ พบว่า จาก
เดิมมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS: One Stop Service) ให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั่ว
กรุงเทพมหานครในปี 2559 ทัง้หมด 4 ศนูย์(กรมการจดัหางาน, 2561)ซึง่ได้แก่ 

1. ศนูย์การค้าไอท่ี สแควร์หลกัสี่ ชัน้ T ถนนแจ้งวฒันะ เขต หลกัสี่ เขตรับผิดชอบ 
เขตพืน้ท่ี 2 (จตุจกัร, ดอนเมือง, บางซ่ือ, บางเขน, หลกัส่ี) เขตพืน้ท่ี 3(ดินแดง, พญาไท, ราชเทวี, 
ห้วยขวาง) 
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2. อาคารศูนย์รถตู้ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  เขต
รับผิดชอบ เขตพืน้ท่ี 5(คลองสาน, ธนบรีุ, บางกองน้อย, บางกอกใหญ่, บางพลดั) เขตพืน้ท่ี 6(ตลิ่ง
ชนั, ทวีวฒันา, บางแค, ภาษีเจริญ, หนองแขม) เขตพืน้ท่ี 7(จอมทอง, ทุ่งครุ, บางขุนเทียน, บาง
บอน, ราษฎร์บรูณะ) 

3. ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง เขตรับผิดชอบ เขต
พืน้ท่ี 8 (คลองเตย, บางนา, พระโขนง, วฒันา, วงัทองหลาง, บงึกุ่ม) 

4 บริเวณตลาดส่ีแยกหนองจอก ถนนสวุินทวงศ์ เขตหนองจอก เขตรับผิดชอบ 
เขตพืน้ท่ี 10(คลองสามวา, มีนบรีุ, ลาดกระบงั, สะพานสงู, หนองจอก, สายไหม) 

หมายเหตุ เขตพืน้ท่ี 1(ดุสิต, ป้อมปราบฯ, พระนคร, สัมพันธวงศ์) เขตพืน้ท่ี 4 
(บางรัก, ประทมุวนั, ยานาวา, สาธร, บางคอแหลม, ) 

ภายหลังสิน้สุดระยะเวลารับแจ้งของรอบปี 2559 ศูนย์OSSรับจดแจ้งแรงงาน
ต่างด้าวก็ปิดตวัลงเหลือเพียงไม่ก่ีศนูย์ แต่ในช่วงปี 2560 มีศนูย์OSSรับแจ้งแรงงานต่างด้าวอยู่ 2 
ศูนย์ และภายหลงัการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 มีการเพิ่มศนูย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าวให้บริการเพิ่มเป็น 11 ศนูย์บริการทั่ว
กรุงเทพมหานครรวมกระทรวงแรงงาน(ส านกังานบริการแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน, 2560) 
ได้แก่ 

1.กระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี เขตดินแดง 
2. IT Square หลกัสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลกัสี่ 
3. สถานีขนสง่สายใต้ ชัน้ M ถนนบรมราชชนนี เขต ตลิง่ชนั  
4. ธญัญาปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง  
5. ศนูย์กีฬาบางขนุเทียนเคหะชมุชนธนบรีุ 3 ถนนพระราม 2 ซอย62 เขตบางขนุ

เทียน  
6. สวนกีฬารามอินทรา ถนนรามอินทรา ซอย5 เขตบางเขน  
7. กรมยทุธศกึษาทหารบก ใกล้สถานีรถไฟสามเสน ถ.นครชยัศรี เขตดสุติ  
8. อาคารสโมสรวงันนัทอทุยาน (กองทพัเรือ) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย  
9. หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ -สุวรรณภูมิ  ถนนประชาพัฒนา เขต

ลาดกระบงั  
10. ส าเพ็ง 2 ปาร์ค (เฟส 3) ถนนกลัปพฤกษ์ เขตบางแค  
11. กองความปลอดภยัแรงงาน ถ.บรมราชชนนี เขตตลิง่ชนั ตรงข้าม สน.ตลิง่ชนั 
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จากการเพิ่มศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าวน่าจะท าให้สถานท่ีรับจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวสามารถรับรองแรงงานได้จ านวนมากขึน้แต่กลบัพบว่า ทัง้ 6 บริษัทให้
ความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า สถานท่ีในการให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่เพียงพอต่อ
การรองรับแรงงานต่างด้าวต่อวัน ถึงจะมีการเพิ่มศูนย์แล้วก็ตาม เน่ืองด้วยแรงงานต่างด้าวท่ีมี
จ านวนมากท่ีมารอด าเนินการจดทะเบียนแรงงาน ท่ีนั่งส าหรับรอด าเนินการไม่เพียงพอแรงงาน
ต้องออกไปนัง่รอด้านนอกศนูย์ ผนวกกบัระยะเวลาท่ีจ ากัด จึงท าให้พืน้ท่ีศนูย์บริการมีความแออดั 
ผู้ประกอบการบริษัท ก ได้สะท้อนว่า“เราคิดว่าถา้สถานที่เพียงพอต่อการใหบ้ริการแรงงานทีม่าเข้า
รับบริการต่อวนัคงไม่ลน้ขนาดนี ้สถานทีใ่นการใหบ้ริการไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ ทัง้สถานทีท่ัง้
บุคลากรในการให้บริการ” ด้วยแรงงานท่ีไปรับบริการมีจ านวนมากท าให้ห้องน า้มีความสกปรก
มาก ในสว่นของการเดินทางผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการเดินทางไปท่ีศนูย์ค่อนข้าง
ล าบากเพราะต้องพาแรงงานไปด้วยความล าบากจะขึน้อยู่กบัความใกล้ไกลของสถานประกอบการ
หรือไซด์งานของแต่ละบริษัทด้วย 

จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อผู้ ประกอบการ คือ 
ผลกระทบต่อเวลางานของบริษัท ซึ่งแรงงานต้องรอท่ีศูนย์จดทะเบียน OSS เป็นเวลานานเพราะ
เกิดความล่าช้าจากสถานท่ีไม่เพียงพอและปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการศูนย์
ให้บริการแรงงาน ท าให้ไม่สามารถท างานให้กับบริษัทได้ ซึ่งท าให้บริษัทไม่สามารถด าเนินงานท่ี
ค้างอยู่ได้เพราะแรงงานถกูย้ายมากองอยู่ท่ีศนูย์จดทะเบียนแรงงาน OSS และนอกจากนีย้งัพบอีก
ว่า ด้วยสถานท่ีท่ีไม่เพียงพอเกิดความแออัด จนท าให้แรงงานท่ีไปรอท่ีศูนย์เสียชีวิตโดยบริษัท ฉ 
สะท้อนว่า  
 

“ในวนัทีพ่าแรงงานไปด าเนินการจดทะเบียนทีศู่นย์ดินแดงมีแรงงานเสียชีวิต
จากการไปรอคิวที่ศูนย์ เพราะแรงงานทีไ่ปรอมีจ านวนเยอะมากและอาจจะ
ด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่น การเลิกงานจากการท าโอทีตอนตีสี่ตีห้าแล้ว
แรงงานมาด าเนินการทีศู่นย์ต่อเลยในตอนเชา้แรงงานไม่ไดพ้กัผ่อน หรือไม่ก็
ร่ายกายอ่อนแอและด้วยความแออดัท าให้ขาดอากาศหายใจ จึงอาจจะเป็น
เหตทุ าใหแ้รงงานเสียชีวิต”  

 
(2) ปัญหาและผลกระทบจากสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวท่ีมี

ต่อแรงงานต่างด้าว 
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จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในสว่นของสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวท่ีมีต่อ
แรงงานต่างด้าวคือ ปัญหาเร่ืองสถานท่ีให้บริการไม่เพียงพอ พบว่า สถานท่ีไม่เพียงพอในการ
รองรับแรงงานท่ีมาท าเร่ืองขอขึน้ทะเบียน โดยแรงงานทัง้ 6 บริษัทสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า
สถานท่ีไม่เพียงพอแรงงานบริษัท ก สะท้อนว่า “สถานที่ยงัคงเหมือนเดิมที่เคยให้บริการพื้นที่ของ
ศูนย์ไม่ได้ขยายข้ึน แต่มีการแยกส่วนมากข้ึน สถานที่นัง่รอคิวไม่เพียงพอจนต้องออกมานัง่รอใน
ส่วนอืน่ของห้าง” และบริษัท จ แสดงความเห็นสะท้อนเพิ่มเติมว่า “สถานที่นัง่รอคิวไม่เพียงพอจน
ตอ้งออกมานัง่รอในส่วนอื่นของห้างแม้กระทัง่ห้องน ้ายงัไม่เพียงพอแถมห้องน ้าที่ศูนย์สกปรกและ
เละมาก” แรงงานต้องไปอยู่ท่ีศนูย์ทัง้วนัยาวไปถึงตอนกลางคืน 

จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบท่ีส าคัญต่อแรงงานต่างด้าว คือ 
ผลกระทบด้านรายได้ กลา่วคือแรงงานไปรอท่ีศนูย์ทัง้วนัจงึท าให้แรงงานได้ค่าแรงต่อวนัน้อยกว่าท่ี
เคยได้จากปกติ เน่ืองจากในวนัท่ีผู้ประกอบการพาแรงงานไปจดทะเบียนนัน้ผู้ประกอบการได้จ่าย
ค่าแรงให้แรงงานตามฐานค่าแรงขัน้ต ่าคือ 300 บาท แต่ในความเป็นจริงท่ีควรจะได้ ถ้าแรงงาน
ท างานให้กับบริษัทใน 1 วนัคือจะได้รับค่าแรงตามความช านาญงานของแรงงานแต่คน 300-500 
และการท างานลว่งเวลาหรือการท าโอทีของแรงงานก็จะได้รับค่าแรงเพิ่ม แต่ในการไปขึน้ทะเบียนนี ้
แรงงานต้องไปรอทัง้วนัจนดกึแต่ได้รับเพียง 300 บาท 

ทัง้นี ้จากปัญหาและผลกระทบจากสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปัญหาพบว่า
ทัง้ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้รับปัญหาเดียวกัน คือ สถานท่ีให้บริการไม่เพียงพอ และ
ในส่วนของผลกระทบพบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบต่อเวลางานของบริษัท 
และแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบด้านรายได้ 
 

4.2.4 ปัญหาและผลกระทบจากการก าหนดโทษ 
ในส่วนของการก าหนดโทษ จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาและผลกระทบโดยการ

พิจารณาจากผู้ประกอบการทัง้สิน้ 6 ราย และกลุ่มแรงงานในกิจการก่อสร้างทัง้หมด 6 กลุ่มซึ่ง
ปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับมีดงัต่อไปนี ้

(1) ปัญหาและผลกระทบเร่ืองการก าหนดโทษท่ีมีต่อผู้ประกอบการ 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คือ ปัญหาเร่ืองความรุนแรงของโทษ พบว่า การก าหนดโทษ
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ของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา7 มาตรา 9 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 102 มาตรา 119 มาตรา 122 มาตรา 
123 และมาตรา 124 ซึง่กฎหมายเดิมได้แก่ พระราชบญัญตัิการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 54 
นอกจากนี ้ยงัมีก าหนดไว้ในพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 
พ.ศ. 2559 ซึ่ งได้บัญญัติ ไว้ในมาตรา  6(1)(2) มาตรา 8 มาตรา 44 และมาตรา 45 ซึ่ งได้
เปรียบเทียบมาตรการบงัคบัโทษไว้ดงัต่อไปนี ้

 
ตาราง 8 เปรียบเทียบมาตราบังคับโทษจากพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระ
ราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
 
พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมา
ท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 

2559 

พระราชบัญญัตกิารท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2551 

พระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 

2560 

มาตรา 6 การน าคนต่างด้าวมา
ท างานกับนายจ้างในประเทศมี 2 กรณี
ดงันี ้

(1) กรณีที่ผู้ รับอนญุาตเป็นผู้น า
คนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างใน
ประเทศ 

(2) กรณีที่นายจ้างเป็นผู้ น าคน
ตา่งด้าวมาท างานในประเทศ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานตาม
วรรคหนึ่ ง  ให้ เป็ น ไปตาก าหนด ใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 8 ในกรณีที่นายจ้างเป็น
ผู้น าแรงงานต่างด้าวมาท างานกบัตนเอง
ในประเทศ ต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดี 

มาตรา 44 ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 วรรค
สอง ในการน าคนตา่งด้าวมาท างานใน 

มาตรา 9 งานใดที่คนต่างด้าวอาจ
ท าได้ในท้องที่ใด เม่ือใด ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยค านึงถึง
ความมั่ นคงของชาติ  โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนไทยและความ
ต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็นต่อการ
พฒันาประเทศ 

มาตรา 26 ผู้ รับใบอนุญาตต้อง
ท างานตามประเภทหรือลกัษณะงาน และ
กับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่และ
เง่ือนไขตามที่ได้รับอนญุาต 

มาตรา 27 ห้ามมิให้บุคคลใดรับ
คนต่างด้าวเข้าท างาน เว้นแต่คนต่างด้าว
ซึ่งมีใบอนุญาตท างานกับตนเพ่ือท างาน
ตามประเภทหรือลักษณะงานที่ได้ระบไุว้
ในใบอนญุาต ณ ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุ
ไว้ในใบอนญุาต 

มาตรา 28 ในกรณีท่ีปรากฏวา่ 

มาตรา 7 รัฐมนต รีโดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการอาจประกาศ
ก าหนดให้งานใดเป็นงานที่ห้ามคนต่าง
ด้าวท างานในท้องถ่ินใด เม่ือใด โดยห้าม
เด็ดขาดหรือห้ามโดยมีเง่ือนไขอย่างใด
เพียงใดก็ได้ 

การออกประกาศวรรคหนึ่ง ให้
ค านึงถึงความมัน่คงของชาติ โอกาสใน
การประกอบอาชีพของคนไทย และ
ความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ าเป็น
ตอ่การพฒันาประเทศ 

มาตรา 9 ห้ามผู้ ใดรับคนต่างด้าว
ท างานที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ออกตาม
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หรือรับคนต่างด้าว
ท างานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนญุาต
ท างาน 

มาตรา 72 ห้ามผู้ ใดรับคนต่าง
ด้าวซึง่ไมมี่ใบอนญุาตท างานกบัตนเข้า 
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ตาราง 6(ต่อ) 
 
พระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมา
ท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 

2559 

พระราชบัญญัตกิารท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2551 

พระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

ประเทศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือ
ทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา 45 นายจ้างผู้ ใด น าคน
ต่า งด้ าวมาท างาน ให้ กั บตน เองใน
ประเทศโดยไมไ่ด้รับอนญุาตตามมาตร 8 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ 

ผู้ใบอนญุาต 
มาตรา 28 ในกรณีท่ีปรากฏวา่รับ

ใบอนุญ าตฝ่าฝืนห รือไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในใบอนุญาตให้นายทะเบียนมี
อ านาจสัง่เพิกถอนใบอนญุาต 

มาต รา  5 1  ค นต่ า ง ด้ าวผู้ ใด
ท างานโดยไมไ่ด้รับใบอนญุาต ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับตัง้แต่สอง
พันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ 

มาตรา 52 ผู้ รับใบอนุญาตผู้ ใด
ท างานอันเป็นการฝ่าฝืนเง่ือนไขที่ ได้
ก าหนดไว้ตามมาตรา 9 มาตรา 14 หรือ    
มาตรา 26 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสอง
หม่ืนบาท 

มาตรา 54 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท
ถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่ง
คน 

มาตรา 72 ห้ามผู้ ใดรับคนตา่งด้าวซึ่งไม่มี
ใบอนญุาตท างานกบัตนเข้าท างาน 

มาตรา 73 ห้ามผู้ ใดให้คนตา่งด้าว
ท า งาน ไม่ ต รงต าม ที่ ก าห น ด ไ ว้ ใน
ใบอนญุาตท างาน 

มาตรา 74 ให้นายจ้างแจ้งต่อนาย
ทะเบียนภายในเจ็ดวนันับตัง้แต่วนัที่ผู้ รับ
อนุญาตให้ท างานออกจากงานไม่ว่า
เหตผุลใด 

มาตรา 102 ผู้ใดรับคนตา่งด้าวเข้า
ท างานโดยฝ่าฝืนมาตรา 9 ต้องระวาง
โทษปรับตัง้แตส่ี่แสนถึงแปดแสนบาทต่อ
คนตา่งด้าวที่จ้างหนึ่งคน 

มาตรา 119 คนตา่งด้าวผู้ใด 
ท างาน โดย ไม่ มีหนั งสื อแ จ้ งให้ น าย
ทะเบียนทราบตามมาตรา 59 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่สองหม่ืนบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 122 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 72 
ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่สี่แสนถึงแปด
แสนบาทตอ่คนตา่งด้าวที่จ้างหนึ่งคน 

มาตรา 123 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 73 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาทต่อ
คนตา่งด้าวหนึ่งคน 

มาตรา 124 นายจ้างผู้ใดไมป่ฏิบตัิ 
ตามมาตรา 74ต้องระวางโทษปรับ

ไมเ่กินหนึ่งแสนบาท” 

 
ท่ีมา: ข้อมูลจากพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551,พระราช

ก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 และพระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
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เม่ือเปรียบเทียบกันแล้วนัน้พบว่ามีการก าหนดโทษท่ีสงูและรุนแรงขึน้มากซึ่งมี
โทษท่ีปรับเปลี่ยนดงัต่อไปนี ้ 

ประการแรกเดิมคนต่างด้าวไม่มีใบอนญุาตท างาน ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 5 
ปี หรือปรับไม่เกินตัง้แต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ แต่โทษปรับใหม่คนต่างด้าวผู้ใด
ท างานโดยไม่มีใบอนญุาต ต้องระวางโทษปรับตัง้แต่ 20,000 – 100,000 บาท 

ประการท่ีสอง คนต่างด้าวท างานผิดประเภทเดิมต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
10,000 บาทโทษปรับใหม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

ประการท่ีสามนายจ้างรับแรงงานต่างด้าวท่ีไม่มีใบอนญุาตเดิมระวางโทษปรับตัง้
แต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน โทษปรับใหม่ระวางโทษปรับตัง้แต่ 400,000 - 
800,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน 

ประการท่ีส่ีนายจ้างให้คนต่างด้าวท างานไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ท างานเดิมต้องระวางโทษไม่เกิน 10,000 บาทโทษปรับใหม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 400,000 
บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน ซึง่การก าหนดโทษใหม่ส าหรับนายจ้างท่ีไม่ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 2560 เข้าข่ายความผิดโทษปรับสูงถึง 
400,000 – 800,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน ซึง่เป็นโทษท่ีสงูขึน้จากเดิมมาก 

ผู้ประกอบการทัง้บริษัท 6 บริษัทสะท้อนว่าการก าหนดโทษมีความรุนแรงเกินไป
ซึ่งโทษมีความรุนแรงอย่างท่ีผู้ประกอบการได้กล่าวจึงท าให้ทัง้แรงงานและผู้ประกอบการเองเกิด
ความหวาดกลวัท่ีจะต้องรับโทษ 

จากปัญหาดงักลา่วสง่ผลกระทบท่ีส าคญัต่อผู้ประกอบการ ดงันี ้
1. ผลกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงาน กล่าวคือส่งผลกระทบต่อการ

บริหารจดัการแรงงาน ซึ่งบริษัท จ จ ากดั สะท้อนว่า “คนงานท่ีมีฝีมือหนีกลบับ้าน เกิดการจ้างงาน
ใหม่แรงงานใหม่ท างานไม่ถึงเปา้ ล่าช้าเพราะขาดความช านาญ ซึง่ท าให้เกิดผลกระทบร้ายแรงไม่
สามารถควบคมุแรงงานได้” เช่นเดียวกบับริษัท ค ท่ีสะท้อนว่า 

 
“โทษรุนแรงมากจนท าให้แรงงานต่างด้าวหนีหายไปเป็นจ านวนมากจนทาง
บริษัทตกใจจนต้องประกาศรับสมคัรแรงงานเพ่ิมเติมเร่งด่วน เพราะแรงงาน
ที่หายไปมีผลต่องานที่ก าลงัด าเนินอยู่มาก ส่วนตวัผมก็ตกใจตกใจทัง้โทษ 
ตกใจทัง้แรงงานหาย”  
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2. ผลกระทบต่อการด าเนินงานกล่าวคือ การท่ีบริษัทต้องออกไปด าเนินการ
ในระยะเวลาท่ีจ ากัดในขณะท่ีงานท่ีบริษัทก็ก าลังด าเนินอยู่ก็เยอะซึ่งงานแต่ละงานท่ีรับมามี
ก าหนดสญัญาด าเนินการแล้วเสร็จสง่มอบงานท าให้มีผลกระทบต่อบริษัท โดยบริษัท ก สะท้อนว่า  

 
“กระทบการบริหารจัดการงานเราด้วยเนื่องด้วยเราต้องแบ่งคนไปท างาน
ส่วนหน่ึงและอีกส่วนต้องไปด าเนินการจดทะเบียน และแรงงานต่างด้าวที่
หวาดกลวัหนีหายไปอีก ซ่ึงท าให้ไม่สามารถเร่งงานให้แล้วเสร็จทนัตาม
เวลาไดเ้ลย” 

 
นอกจากนีย้ังพบว่า กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เป็นกลุ่มเดียวท่ีไม่ มีความเดือด

เนือ้ร้อนใจจากการก าหนดโทษรุนแรงจากประกาศ เน่ืองด้วยเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้องของการน าเข้าแรงงานแทบทัง้หมดดังความเห็นของ
บริษัท ฉ สะท้อนว่า “แรงงานของเรามนัถูกมาตัง้แต่ตนเราก็เลยไม่ได้อะไรกบัประเด็นเร่ืองโทษ 
เพราะคนงานทีย่งัด าเนินการจดทะเบียนไม่เสร็จเราจะยงัไม่รบัมาเขา้แคมป์ปอ้งกนัการเกิดปัญหา” 
 

(2) ปัญหาและผลกระทบเร่ืองการก าหนดโทษท่ีมีต่อแรงงานต่างด้าว 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาหลกัจากพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ

ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 คือ ปัญหาเร่ืองความรุนแรงของโทษ ซึ่งจากรายละเอียดการ
ระบุโทษท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นในส่วนของปัญหาเก่ียวกับการก าหนดโทษท่ีมีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ โดยผลกระทบของการก าหนดโทษต่อแรงงานต่างด้าว พบว่า การก าหนดโทษท่ี
รุนแรงท าให้กลุม่แรงงานมีความหวาดกลวั โดยแรงงานมองว่าเป็นการก าหนดโทษท่ีสงูทัง้ 6 บริษัท 
ซึง่กลุม่แรงงานมองว่าเป็นการบงัคบั ข่มขู่ให้แรงงานกลวั แรงงานบริษัท ข สะท้อนว่า  
 

“ในส่วนของโทษคิดว่ามนัสูงไป ก าหนดโทษที่หนกัไป เหมือนเป็นการบงัคบั
ข่มขู่ให้แรงงานกลวั ลึกๆเราก็กลวัไม่รู้ว่านายจ้างเขาจะปกป้องเรามากแค่
ไหน สดุทา้ยนายจ้างก็ยงัพาเราไปท าเร่ืองถึงแม้จะโดนหกัค่าแรงแต่ก็ยงัดีที่
ช่วยเหลือเรา”  

 
จากปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อแรงงานต่างด้าว คือ ผลกระทบ

ความมั่นคงในงาน กล่าวคือ แรงงานเกิดความหวาดกลัวและท าให้แรงงานบางส่วนในสถาน
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ประกอบการหนีหาย ซึง่แรงงานมีความกงัวลในเร่ืองของโทษท่ีหนกัซึง่ค่าใช่จ่ายในการขึน้ทะเบียน
จะมีใครรับผิดชอบ ถ้านายจ้างไม่รับผิดชอบตวัแรงงานเองก็ไม่มีก าลงัพอท่ีจะจ่าย นัน้หมายความ
ว่าแรงงานอาจถูกลอยแพร และอาจถูกจับได้เพราะตัวแรงงานเองไม่มีการด าเนินการตามท่ีรัฐ
ก าหนด ซึง่แรงงานในบริษัท จ และบริษัท ค สะท้อนว่า 
 

“การก าหนดโทษที่รุนแรงจนท าให้เกิดความกลวัจนท าใหเ้พื่อนร่วมงานบาง
คนเลือกที่จะกลับบ้านเกิดไม่ท างานต่อ ส่วนตัวเองก็เกิดความลังเล
เหมือนกนัว่าจะกลบับา้นดีไหม เพราะตอนนัน้ก็ไม่รู้ว่านายจ้างเราจะดูแลเรา
ไดแ้ค่ไหน” 

 
ในขณะเดียวกันแรงงานในบริษัทขนาดใหญ่ก็ให้ความเห็นว่าโทษนัน้รุนแรง

เช่นกนัท าให้เกิดความรู้สกึหวาดกลวัไม่น้อย แต่ด้วยเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีการท าถกูต้องมาตัง้แต่
ต้นเร่ืองของโทษจงึไม่มีผลกบับริษัท โดยแรงงานบริษัท ง สะท้อนว่า “โทษใหม่ทีป่ระกาศนัน้รุนแรง
กว่าที่เคยมีมาทัง้โทษจ าคุกและโทษปรับ ซ่ึงท าให้รู้สึกหวาดกลวัไม่น้อย ถึงแม้บริษัทเราจะท า
ถูกต้องมาตัง้แต่ต้นท าให้เราสบายใจไปหน่ึงเปราะ แต่โทษแลดูจะไม่มีความเหมาะสมเลย”และ
บริษัท ฉ สะท้อนว่า “ถึงโทษจะหนกัยงัไงก็ไม่กระทบแรงงาน เพราะบริษัทท าถูกตอ้งมาตัง้แต่ตน้” 
 

ทัง้นี ้จากปัญหาและผลกระทบจากการก าหนดโทษของพระราชก าหนดการบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในส่วนของปัญหาพบว่าปัญหาของผู้ประกอบการ 
และแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาเดียวกนัคือ ปัญหาเร่ืองความรุนแรงของโทษ ในสว่นของผลกระทบ
พบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบต่อการบริหารจดัการแรงงาน และผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานงาน และแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบความมัน่คงในงาน 
 
ตาราง 9 สรุปปัญหาและผลกระทบจากการศกึษา 
 

สรุปปัญหาและผลกระทบ  ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว 

1.กระบวนการขัน้ตอนในการขอจด
ทะเบียนแรงงาน 

ปัญหา 
1.ปั ญ ห า ค ว า ม ยุ่ ง ย า ก ข อ ง
กระบวนการขัน้ตอน 
 

ปัญหา 
1.ปั ญ ห า ค ว า ม ยุ่ ง ย า ก ข อ ง
กระบวนการขัน้ตอน 
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ตาราง  9 (ต่อ) 
 

สรุปปัญหาและผลกระทบ  ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว 

 

ผลกระทบ 
1.ผลก ระทบ ด้ าน เวล าใน กา ร
ด าเนินการ  
2.ผลกระทบด้านการบริหารจดัการ 
3.ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กร 

ผลกระทบ 
1.ผลกระทบด้านเวลาในการ
ด าเนินการ 

2.คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการขอจด
ทะเบียนแรงงาน 

ปัญหา 
1.ปัญ หาเร่ือ งการเพ่ิ ม ขึ น้ ของ
คา่ธรรมเนียมการด าเนินการ  
2.ปัญหาเร่ืองภาระค่าใช้จ่ายใน
การขึน้ทะเบียนแรงงาน 
3.ปัญหาเร่ืองความเข้าใจผิดของ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
ผลกระทบ 
1.ผลกระทบด้านต้นทนุแรงงาน  
2.ผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

ปัญหา 
1.ปัญหาเร่ืองคา่ใช้จา่ยที่เพ่ิมขึน้  
2.ปัญ หา เร่ือ งค วาม เข้ า ใจ ผิ ด
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
ผลกระทบ 
1.ผลกระทบด้านคา่ใช้จา่ย 

3.สถานที่ ในการรับจดทะเบียน
แรงงานตา่งด้าว 

ปัญหา 
1.ปัญ หาสถานที่ ให้ บ ริการไม่
เพียงพอ 
ผลกระทบ 
1.ผลกระทบตอ่เวลางานของบริษัท  

ปัญหา 
1.ปัญ หาสถานที่ ให้ บ ริการไม่
เพียงพอ 
ผลกระทบ 
1.ผลกระทบด้านรายได้ 

4.การก าหนดโทษ ปัญหา 
1.ปัญหาเร่ืองความรุนแรงของโทษ 
ผลกระทบ 
1.ผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
แรงงาน 
2.ผลกระทบตอ่การด าเนินงานงาน 

ปัญหา 
1.ปัญหาเร่ืองความรุนแรงของโทษ 
ผลกระทบ 
1.ผลกระทบความมัน่คงในงาน 

 
ท่ีมา: จากผลการศกึษา 
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4.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและแรงงานท่ีมีต่อพระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 

(1) ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
(1.1) รัฐบาลควรปรึกษาหารือกับองค์กรเอกชนในการออกกฎหมายแรงงาน โดย

รัฐบาลควรค านึงถึงผลดีและผลเสียท่ีจะตามมากจากการประกาศใช้นโยบายด้วยถ้าไม่มีการ
วางแผนหรือไม่ศึกษาผลกระทบก่อนอาจส่งผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือส่งผลสาธารณะ และ
อาจจะกระทบไปถึงเศรษฐกิจในภาพกว้างได้ ซึง่บริษัท ง สะท้อนว่า 
 

“การท างานควรที่จะมีการปรึกษากันแต่ละฝ่ายเช่นกรมการปกครอง ตม. 
ประกนัสงัคมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องท างานให้สอดคลอ้งกนัไม่ควรท างานแยก
ส่วนกนัแบบนีเ้พราะนีเ่ป็นการด าเนินงานในศูนย์เดียวกนั” 
 

(1.2) ควรมีการขยายเวลาในการด าเนินการ ควรมีการพิจารณาโทษ และค่าปรับให้มี
ความเหมาะสมมากกว่านี ้ในเร่ืองการบริหารจดัการศนูย์ควรมีการบริหารจัดการศนูย์ท่ีดีกว่านีซ้ึ่ง
บริษัท ค สะท้อนว่า  

 
“ควรมีการบริหารจดัการที่ดีกว่านี้ เช่น สถานที่ การบริหารจดัการคนในการ
บริการ โทษไม่ควรหนกัขนาดนี้ หรือแม้กระทัง้ค่าใช้จ่ายต่างๆ การบงัคบัใช้
ควรมีระยะเชิญชวนให้ปฏิบติัก่อนการประกาศใช้มาตรการขัน้เด็ดขาดแบบ
นี ้ควรออกมาใหข้อ้มูลกบันายจ้างและลูกจ้างอย่างทัว่ถึง” 

 
ผู้ประกอบการบริษัท ฉ ได้สะท้อนเก่ียวกับประกันสงัคมของแรงงานต่างด้าวด้วยว่า 

“ในส่วนของประกันสงัคมรัฐบังคบัให้ผู้ประกอบการส่งเงินประกันตนของแรงงานต่างด้าวเท่ากับ
คนไทยซึง่มนัดไูม่เหมาะสมเพราะสทิธิได้ไม่เท่าคนไทย” 

(2) ข้อเสนอแนะจากแรงงานต่างด้าว พบว่า กลุ่มแรงงานสว่นใหญ่เสนอแนะเพิ่มเติมให้
มีการเตรียมการมีการบริหารจดัการท่ีดีในการจดัตัง้ศนูย์ โดยแรงงานบริษัท ข สะท้อนว่า  

 
“ในการให้บริการควรลดขัน้ตอนเพื่อความสะดวกในการด าเนินการ ศูนย์
ควรมีการเตรียมความพร้อมมากกว่าการที่มาเร่งให้แรงงานรีบมาจด
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ทะเบียน ควรมีการขยายพื้นที่ในการรับบริการเพราะทางการรู้อยู่แล้วว่า
แรงงานทัง้ประเทศตอ้งเขา้ไปด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด” 

 
บริษัท ง สะท้อนว่า  
 
“อยากให้เตรียมความพร้อมในเร่ืองระบบการให้บริการ ค่าธรรมเนียม และ
อื่นๆที่ยังดูวุ่นวายท างานไม่ไปด้วยกันอยู่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้ จะได้ช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบ
ทัง้นายจ้างแลว้ผูป้ระกอบการ”  

 
บริษัท ฉ สะท้อนว่า “ในการจัดการของศูนย์ยังไม่ดีพอ ยังไม่มีความพร้อมในการ

ให้บริการ ศูนย์ไม่พร้อมและสถานที่ไม่พอในการให้บริการ ภาครัฐควรมีการเตรียมความพร้อม
มากกว่านี”้ และแรงงานยงัมีความต้องการให้ภาครัฐมีการผ่อนผนัไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของระยะเวลา 
ค่าธรรมเนียมการด าเนินการซึง่แรงงานในบริษัท จ สะท้อนว่า 
 

“ควรมีการขยายเวลาให้นานกว่านี้เพื่อให้แรงงานเขา้ไปรับบริการได้ไม่แน่น
จนเกินไป ส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับเราคิดว่ามันเป็นภาระมาก ควรลด
ค่าธรรมเนียมค่าท าบตัรลงเพือ่เป็นการช่วยค่าใชจ่้ายของแรงงาน” 

 
นอกจากนีค้วรมีการขยายพืน้ท่ีในการรับบริการเพราะรัฐรู้อยู่แล้วว่าแรงงานทัง้ประเทศ

ต้องเข้าไปด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
ทัง้นี ้จากข้อเสนอแนะดงักล่าวข้างต้นทัง้ในส่วนของผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว

ได้เสนอแนะนัน้พบว่า สิ่งท่ีแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการได้เสนอแนะเป็นเสียงเดียวกันคือ 
ต้องการให้รัฐบาลมีการหารือทัง้ภาครัฐละเอกชนและเตรียมพร้อมในการเตรียมการจัดตัง้
ศูนย์บริการแรงงานให้มีการบริหารจัดการท่ีดี มีการขยายเวลาในการด าเนินการ ควรมีการ
พิจารณาโทษ และค่าปรับให้มีความเหมาะสมเพราะท่ีผ่านมาการท างานของศูนย์บริการ
ด าเนินงานจนเกิดปัญหาและส่งผลกระทบทัง้แรงงาน และผู้ประกอบการหลายด้านและอาจจะ
สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและด้านอ่ืนๆอีกในอนาคต  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2560 กรณีศึกษากิจการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในส่วนของปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดกบัแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการท่ีได้จากการ
ลงพืน้ท่ี โดยแบ่งหวัข้อในการสรุปผลได้ดงัต่อไปนี ้

5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2560 ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารของผู้ประกอบการมีการรับรู้ข่าวสารจากกระทรวงแรงงาน
โดยตรง และมีการรับรู้ข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และช่องทางอ่ืนๆตามล าดับ แต่
ในทางกลบักนัการรับรู้ข่าวสารพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2560 ของแรงงานต่างด้าวกลบัพบว่า การรับรู้หรือการทราบข่าวพระราชก าหนดนัน้แรงงานต่าง
ด้าวทราบจากผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทท่ีตนท างานโดยไม่ได้ทราบข่าวโดยตรงจากประกาศ
ของกระทรวงซึง่มีการรับรู้ล้าช้ากว่าผู้ประกอบการ 

ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงานของพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2560 ซึ่งในส่วนของปัญหาของ
ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวมีปัญหาเดียวกนัคือ เร่ืองความยุ่งยากของกระบวนการขัน้ตอน
ในการของจดทะเบียนแรงงาน และในส่วนของผลกระทบ ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
ได้ รับผลกระทบเดียวกันคือ ผลกระทบด้านเวลาในการด าเนินการ ซึ่งนอกเหนือจากนี ้
ผู้ประกอบการยงัได้รับผลกระทบจากปัญหาเดียวกันอีก 2 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านการบริหาร
จดัการ และผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 

ปัญหาและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานของพระราชก าหนดการ
บริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในสว่นของปัญหาผู้ประกอบการ และแรงงาน
ต่างด้าวพบปัญหาเดียวกัน 2 เร่ือง คือ ปัญหาเร่ืองการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการด าเนินการ 
และปัญหาเร่ืองความเข้าใจผิดของค่าธรรมเนียมใบอนญุาต และนอกจากนีผู้้ประกอบการยงัพบ
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ปัญหาอีก 1 ปัญหาคือ ปัญหาเร่ืองภาระค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนแรงงาน และในส่วนของ
ผลกระทบทัง้ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวจะมีผลกระทบท่ีคล้ายกันในเร่ืองเงิน กล่าวคือ
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านต้นทนุแรงงาน ซึง่ต้องส ารองเงินทนุ ส่วนผลกระทบของแรงงาน
ท่ีคล้ายกันคือ แรงงานได้รับผลกระทบเร่ืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีผู้ ประกอบการหัก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขึน้ทะเบียน และนอกจากนีผู้้ประกอบการได้รับผลกระทบอีก 1 ด้าน 
คือ ผลกระทบด้านการด าเนินงาน  

ปัญหาและผลกระทบจากสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของพระราช
ก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2560 ในส่วนของปัญหาทัง้
ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้รับปัญหาเดียวกัน คือ สถานท่ีให้บริการไม่เพียงพอ และใน
สว่นของผลกระทบพบว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบต่อเวลางานของบริษัท และ
แรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบด้านรายได้ 

ปัญหาและผลกระทบจากการก าหนดโทษของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในสว่นของปัญหาของผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวเป็น
ปัญหาเดียวกันคือ ปัญหาเร่ืองความรุนแรงของโทษ ในส่วนของผลกระทบพบว่า ผู้ประกอบการ
ได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบต่อการบริหารจดัการแรงงาน และผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
งาน และแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบคือ ผลกระทบเร่ืองความมัน่คงในงาน 

 
5.2 อภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2560 กรณีศกึษากิจการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร เม่ือน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎี 
และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสามารถอภิปรายผลออกมาดงัต่อไปนี ้

 
1. การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2560 
ในสว่นของการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของ

คนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการมีการรับรู้ข่าวสารจากกระทรวงแรงงานโดยตรง และมี
การรับรู้ข่าวสารผ่านทางโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต และช่องทางอ่ืนๆตามล าดบั แต่ในทางกลบักนัการ
รับรู้ข่าวสารพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ของแรงงาน
ต่างด้าวกลับพบว่า การรับรู้หรือการทราบข่าวพระราชก าหนดนัน้แรงงานต่างด้าวทราบจาก
ผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทท่ีตนท างานโดยไม่ได้ทราบข่าวโดยตรงจากประกาศของกระทรวงซึง่มี
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การรับรู้ล้าช้ากว่าผู้ประกอบการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประกาศข่าวพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แบบนีอ้าจเน่ืองมาจากกระทรวงแรงงานมองว่า 
แรงงานอยู่ภายใต้การดแูลของผู้ประกอบการ เพราะฉะนัน้การสง่ข้อมลูข่าวสารไปจงึไม่จ าเป็นต้อง
ส่งไปทัง้ 2 ช่องทางแต่จัดส่งข่าวสารไปท่ีผู้ประกอบการโดยหวงัว่าผู้ประกอบการจะเป็นผู้ ส่ือสาร
แทนกระทรวงแรงงาน ซึ่งตรงกับค าอธิบายทฤษฎีการส่ือสารสองจังหวะท่ีว่าข่าวสารจากการ
ส่ือสารมวลชนมักจะไม่ไปถึงกลุ่มผู้ รับโดยตรงเสมอไป บางครัง้อาจไปถึงผู้ รับในลักษณะ
กระบวนการสองทอด คือ ในชัน้แรกจะเข้าถึงบคุคลในสงัคมส่วนหนึง่ แล้วบคุคลเหล่านีก็้จะสง่ไป
ยงับคุคลอ่ืนๆอีกทอดหนึง่(Paul F.Lazarsfeld et al., 1948) 

 
2. ปัญหาและผลกระทบจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว 
ซึง่ปัญหาและผลกระทบจากพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนตา่ง

ด้าว พ.ศ. 2560 ประกอบไปด้วย 4 ด้านหลกัดงัต่อไปนี ้
2.1 ด้านกระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงาน 

ปัญหาและผลกระทบจากกระบวนการขัน้ตอนในการขอจดทะเบียนแรงงานของ
พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึง่ในสว่นของปัญหาของ
ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวมีปัญหาเดียวกนัคือ เร่ืองความยุ่งยากของกระบวนการขัน้ตอน
ในการของจดทะเบียนแรงงาน อาจเน่ืองมาจากกระบวนการขัน้ตอนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนีรั้ฐ
นัน้มองว่าการเปล่ียนแปลงขัน้ตอนเพ่ือเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเร่ืองของการลักลอบ
แรงงานผิดกฎหมายการกระท าอนัเป็นการค้ามนษุย์ต่อคนต่างด้าว และรวมไปถึงการละเมิดสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของแรงงาน เพราะฉะนัน้การท่ีรัฐไปเพิ่มมาตรการในการควบคมุตรงนัน้เพิ่มขึน้จงึท าให้
กระบวนการขัน้ตอนเหล่านีก้ลายเป็นภาระในการใช้เวลาท่ีจะผ่านในแต่ละขัน้ตอนไปได้ และ
นอกจากนีผู้้ประกอบการยังได้รับผลกระทบอีก 2 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านการบริหารจัดการ 
และผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 

ผลกระทบด้านการบริหารจดัการ เน่ืองจากโดยปกติบริษัทจะมีการเตรียมการใน
การด าเนินการขึน้ทะเบียนให้แรงงานเป็นช่วงๆ เช่น เดือนมกราคมเป็นการตรวจสขุภาพ บริษัทจะ
เตรียมจองคิวโรงบาลจองรถเอ็กซเรย์ไว้โดยแบ่งเข้าไซด์งานก่อนสร้างสลับกลุ่มแรงงานออกมา
ตรวจสขุภาพโดยไม่ให้เสียงานในช่วงนัน้เลย และในเดือนกมุภาพันธ์บริษัทก็จะจองคิวท่ีศูนย์ใน
การตรวจเอกสารย่ืนเอกสารต่างๆกบักรมซึง่มีการวา่งแผนเป็นเดือนๆในการท าในแต่ละขัน้ตอน แต่
ภายหลงัการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
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บริษัทถูกเปล่ียนวิธีด าเนินการท่ีเคยปฏิบตัิมาแต่เดิมโดยให้ดันแรงงานต่างด้าวทัง้หมดในบริษัท
ต้องด าเนินการผ่านศูนย์ OSS(One Stop Service)ท่ีทางรัฐจัดให้อย่างเดียวโดยด าเนินการทุก
อย่างผ่านศนูย์นีโ้ดยไม่สามารถท าตามแผนเดิมท่ีบริษัทว่างไว้ได้ และด้วยแรงงานท่ีมีจ านวนมาก
จงึท าให้การบริหารจดัการแรงงานล าบากขึน้ไม่สามารถด าเนินการทนัตามช่วงเวลาท่ีรัฐก าหนดไว้ 
ซึ่งการศึกษาผลกระทบของวิจัยนี ้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรีสวุรรณ ขอไพบูลย์ (2559)ท่ี
พบว่า การประกาศใช้นโยบายด้านแรงงานนัน้จะสง่ผลกระทบต่อด้านการบริหารจดัการองค์กร ซึ่ง
ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ(Management) 
ด้านเงินทนุ (Capital) ลกูจ้าง (Man) และวตัถดุิบ (Material)  

ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร เน่ืองจากการท่ีองค์กรต้องพาแรงงานไป
จดทะเบียนก็จะเกิดผลกระทบในช่วงส่งงานโครงการของบริษัท ซึ่งบริษัทต้องพาแรงงานพา
แรงงานไปอยู่ท่ีศูนย์จดทะเบียนแรงงาน OSS ทัง้วัน โดยขึน้อยู่กับว่าวันนัน้ศูนย์จดทะเบียน
แรงงาน OSS จะแบ่งจ านวนแรงงานท่ีเข้ารับบริการให้แต่ละบริษัทได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในวนัเดียวอย่างแน่นอน โดยแต่ละบริษัทต้องเฉล่ียแรงงานกันไป 
ซึง่บริษัทจะมีปัญหาเพราะแรงงานในไซด์งานถ้าหากคนงานถกูแบ่งไปครัง้ละมากๆงานไม่ก้าวหน้า
สง่ผลให้งานช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้ รวมไปถึงการควบคมุคณุภาพงานไม่ตรงตามข้อก าหนดหรือ
มาตรฐานคณุภาพงานท่ีควรจะเป็น ซึง่ผลการศึกษาวิจยันี ้สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสิทธิพงษ์ 
พรหมประสิทธ์ิ (2556)ท่ีพบว่า มีผลกระทบด้านการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งมีผลกระทบ
ในช่วงส่งมอบงาน เกิดผลกระทบจากการส่งมอบท่ีไม่ได้รับคุณภาพตรงตามข้อก าหนดหรือ
มาตรฐานคณุภาพงานท่ีควรจะเป็น อีกทัง้โครงการก่อสร้างเกิดความลา่ช้าเสร็จไม่ทนัตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสญัญา การส่งมอบงานให้เจ้าของโครงการล่าช้า ด้วยเหตุผลเพราะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน 

2.2 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน 
ปัญหาและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียนแรงงานของพระราช

ก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในสว่นของปัญหาผู้ประกอบการ 
และแรงงานต่างด้าวพบปัญหาเดียวกัน 2 เร่ือง คือ ปัญหาเร่ืองการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการ
ด าเนินการ และปัญหาเร่ืองความเข้าใจผิดของค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ซึง่ปัญหาแรก คือ ปัญหา
เร่ืองการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมการด าเนินการ การท่ีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเพิ่มสงูขึน้
อาจเน่ืองมาจากการท่ีรัฐต้องการให้แรงงานเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึง่การท่ีแรงงาน
จะด าเนินการอย่างถกูต้องทัง้หมดก็ต้องมีหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวข้องกนัหลายสว่น จงึท าให้แต่ละ
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หน่วยงานนัน้เก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการแยกสว่นงาน และด้วยมีหลายหน่วยงานท่ีแรงงาน
หรือผู้ประกอบการต้องไปติดต่อจึงท าให้ภาพรวมของการเก็บค่าธรรมเนียมดแูพง และสงูขึน้ จนท า
ให้เป็นภาระทัง้แรงงาน และผู้ประกอบการในด้านต้นทนุแรงงาน หรือผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ ซึง่สอดคล้องกับผลวิจยัของสิทธิพงษ์ พรหมประสทิธ์ิ (2556) และมลัลกิา แซ่เซียด 
(2556)ท่ีพบว่า การประกาศใช้นโยบายด้านแรงงานมีผลกระทบต่อองค์กรในด้านต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
และยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของศรีสวุรรณ ขอไพบลูย์ (2559)ท่ีพบว่า การประกาศใช้นโยบาย
มีผลกระทบด้านเงินทนุ โดยด้านการบริหารเงินทนุได้รับผลกระทบสงูสดุมีค่าเฉล่ีย 3.81 นโยบายนี ้
สง่ผลให้ SMEs ต้องกู้ ยืมเงินมาใช้หมนุเวียนมากขึน้ ท าให้ขาดสภาพคลอ่ง บางแห่งต้องย้ายฐาน
การผลิตไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีค่าแรงต ่ากว่า และหลายแห่งไม่สามารถแบกรับต้นทนุได้ จึง
ปิดตวัลงแล้ว 

ในส่วนของปัญหาความเข้าใจผิดของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ด้วยการท่ี
แรงงานและผู้ประกอบการมีความเข้าใจผิด อาจเน่ืองมาจากการส่ือสารของกระทรวงแรงงานนัน้
เป็นการติดต่อส่ือสารทางเดียวซึ่งกระทรวงแรงงานมีการส่งออกข้อมูลข่าวสารในทางเดียวจึงมี
ความเส่ียงในการท่ีจะเกิดความผิดพลาดในการติดต่อส่ือสารได้มากกล่าวคือ ผู้ รับสาร มีการรับรู้
ข่าวสารมาแบบผิดๆ หรือผู้สง่สาร สง่ข้อมลูข่าวสารไม่ครบถ้วนทางใดทางหนึง่จงึท าให้แรงงานและ
ผู้ประกอบการท่ีเปรียบได้กบัผู้ รับสาร เกิดความเข้าใจผิดเร่ืองราคาค่าธรรมเนียมในใบอนญุาต ซึ่ง
ตรงกับค าอธิบายของทฤษฎีการส่ือสารท่ีว่าการติดต่อส่ือสารระบบทางเดียว (One-Way 
Communication) เป็นการติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีผู้ส่งออกข้อมลูข่าวสารไปทางเดียว โดยผู้ รับ
ไม่มีโอกาสตอบโต้ หรือซักถามข้อสงสัยใด ไม่มีการแสดงปฏิกิริยาย้อนกลับใดๆของผู้ รับ การ
ติดต่อส่ือสารช่องทางนีอ้ยู่ในรูปแบบของระเบียบ ค าสัง่ แนวนโยบายท่ีผู้ รับต้องท าตาม และมี
รูปแบบเป็นพิธีการ หรือเป็นทางการสามารถพบหรือเกิดข้อบกพร่อง ผิดพลาดในการติดต่อสื่อสาร
ได้มาก เพราะผู้ส่งสารไม่อาจจะรับทราบข้อมูลย้อนกลบัจากสารท่ีส่งไปได้ โดยปัญหาดังกล่าว
สง่ผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านการด าเนินงานในองค์กร กล่าวคือ ประเด็นความเข้าใจผิดของ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ส่งผลท าให้ผู้ประกอบการเกิดความหวาดกลวัไม่กล้าให้แรงงานต่าง
ด้าวท างานต่อ ให้แรงงานต่างด้าวออกเพราะกลัวจะได้รับภาระ ท าให้งานท่ีท าอยู่ไม่สามารถ
ด าเนินไปต่อได้เกิดภาวะงานหยดุชงกั 

2.3 ด้านสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ปัญหาและผลกระทบจากสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของพระ

ราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ.2560 ในส่วนของปัญหาทัง้
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ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้รับปัญหาเดียวกัน คือ สถานท่ีให้บริการไม่เพียงพอ ซึ่งการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือบงัคบัหรือสัง่การให้สงัคมท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งรัฐควรมีกลไกรองรับการด าเนินงาน
ด้านนัน้ๆให้ครอบคลุมให้นโยบายสามารถด าเนินไปได้ ซึ่งในด้านสถานท่ีในการจดทะเบียน
แรงงาน ในเม่ือรัฐต้องการให้แรงงานเข้ามาจดทะเบียนให้ครบรัฐก็ต้องคาดการณ์ให้ได้ว่า
กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมากน้อยเพียงใด และอยู่ท่ีไหนบ้าง ซึ่งต้องมีข้อมูลพอท่ีจะท าให้รัฐมี
โครงสร้างในการไปรองรับกลุ่มเป้าหมาย เพราะฉะนัน้รัฐจะต้องค านึงเร่ืองของการรองรับการ
ด าเนินงานด้านนีใ้ห้ชดัเจนขึน้เพ่ือท่ีจะให้นโยบายประสบความส าเร็จ 

2.4 ด้านการก าหนดโทษ 
ปัญหาและผลกระทบจากการก าหนดโทษของพระราชก าหนดการบริหารจดัการ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ในสว่นของปัญหาของผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
เป็นปัญหาเดียวกันคือ ปัญหาเร่ืองความรุนแรงของโทษ ในเร่ืองของการก าหนดโทษทางรัฐบาล
อาจมองว่าปัญหาด้านแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาท่ีเรือ้รัง และเป็นปัญหากบัสงัคมไทยมาช้านาน
ซึง่เป็นปัญหาท่ีแก้ไขไม่จบไม่สิน้ รัฐจงึได้ออกมาตรการเด็ดขาดโดยการก าหนดโทษท่ีสงูขึน้ทัง้โทษ
จ าและปรับ เพ่ือให้แรงงานและผู้ประกอบการเกิดความเกรงกลวัโทษไม่กล้ากระท าความผิด และ
เปิดช่องทางเพ่ือหวงัให้แรงงานนอกระบบได้เข้าสู่ระบบได้อย่างครบถ้วน แต่ในทางกลบักันกลบั
พบว่าแรงงานและผู้ประกอบการนัน้รู้สกึแตกต่ืนกบัมาตรการดงักลา่วท่ีรัฐประกาศใช้ อาจจะเน่ือง
ด้วยประการแรกเป็นโทษท่ีหนกัท่ีสดุท่ีเคยมีมา ประการท่ีสองการท่ีการบงัคบัใช้โทษมีผลบงัคบัใช้
ทนัทีจนท าให้แรงงานและผู้ประกอบการท่ียงัไม่ได้ท าถกูต้องตามกฎหมายทัง้หมดแตกต่ืนกบัโทษ 
จงึท าให้เกิดผลกระทบใน 2 เร่ืองคือ ผลกระทบต่อการบริหารจดัการแรงงาน และผลกระทบต่อการ
บริหารจดัการงาน 

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงาน กล่าวคือ การก าหนดโทษท่ีหนักท าให้
แรงงานนอกระบบนัน้ค่อนข้างแตกต่ืนท าให้คนงานท่ีมีฝีมือหนีหายไปเป็นจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการต้องต้องประกาศรับสมัครแรงงานเพิ่มเติมเร่งด่วน เพราะแรงงานท่ีหายไปมีผลต่อ
งานท่ีก าลงัด าเนินอยู่มาก  และการจ้างงานใหม่แรงงานท่ีมาใหม่ท างานได้ไม่ถึงเป้า  ล่าช้าเพราะ
ขาดความช านาญ ซึ่งเป็นผลกระทบร้ายแรงไม่สามารถควบคุมแรงงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการประกาศใช้นโยบายเก่ียวกับแรงงานของมัลลิกา แซ่เซียด 
(2556) และศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ (2559)ท่ีพบว่ามีผลกระทบด้านแรงงาน หรือลูกจ้าง และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรนน คุณดิลกกมล และคณะ (2557)ท่ีพบว่าได้รับผลกระทบด้าน



  71 

แรงงาน กล่าวคือได้ประสบปัญหาการลาออกของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานใหม่ท่ีมีอายุงานไม่
นานพบว่ามีการลาออกบ่อยมาก และประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานชาย 

ผลกระทบต่อการบริหารจดัการงาน กลา่วคือ ด้วยโทษท่ีหนกัก็เปรียบเสมือนการ
บงัคับให้บริษัทเร่งด าเนินการจดทะเบียนแรงงานให้แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทต้องออกไปด าเนินการใน
ระยะเวลาท่ีจ ากัดในขณะท่ีงานท่ีบริษัทก็ก าลังท าอยู่ก็มาก ซึ่งงานแต่ละงานท่ีรับมามีก าหนด
สญัญาด าเนินการแล้วเสร็จส่งมอบงานท าให้มีผลกระทบต่อบริษัทโดยกระทบการบริหารจัดการ
งานของบริษัทเน่ืองด้วยบริษัทต้องแบ่งคนไปท างานส่วนหนึ่งและอีกส่วนต้องไปด าเนินการจด
ทะเบียน และรวมถึงแรงงานต่างด้าวท่ีหวาดกลวัหนีหายไปด้วย ซึง่ท าให้ไม่สามารถเร่งงานให้แล้ว
เสร็จทนัตามเวลาได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการประกาศใช้นโยบาย
เก่ียวกับแรงงานของสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธ์ิ (2556)ท่ีพบว่า มีผลกระทบด้านการด าเนินงาน
โครงการก่อสร้าง ซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงส่งมอบงาน เกิดผลกระทบจากการส่งมอบท่ีไม่ได้รับ
คณุภาพตรงตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานคุณภาพงานท่ีควรจะเป็น อีกทัง้โครงการก่อสร้างเ กิด
ความล่าช้าเสร็จไม่ทันตามก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญา การส่งมอบงานให้เจ้าของ
โครงการลา่ช้า  

และนอกจากนีแ้รงงานต่างด้าวยังได้รับผลกระทบความมั่นคงในงาน กล่าวคือ 
แรงงานเกิดความหวาดกลวั และท าให้แรงงานบางสว่นในสถานประกอบการหนีหาย ซึง่แรงงานมี
ความกงัวลในเร่ืองของโทษท่ีหนกัซึ่งค่าใช่จ่ายในการขึน้ทะเบียนจะมีใครรับผิดชอบ ถ้านายจ้างไม่
รับผิดชอบตัวแรงงานเองก็ไม่มีก าลงัพอท่ีจะจ่าย นัน้หมายความว่าแรงงานอาจถกูลอยแพ และ
อาจถกูจบัได้เพราะตวัแรงงานเองไม่ได้ด าเนินการตามท่ีรัฐก าหนด 

ทัง้นีก้ารประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 เป็นนโยบายท่ีก าหนดขึน้มาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของทัง้แรงงานต่างด้าว และ
ผู้ประกอบการ ซึ่งนโยบายนีมี้ผลบังคบัให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการต้องพาแรงงานต่างด้าวใน
ปกครองของตนท่ียงัไม่ได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ไปด าเนินการให้แล้ว
เสร็จตามกระบวนการ วนัเวลา สถานท่ี และหากไม่ด าเนินการตามท่ีรัฐก าหนดจะต้องโดนโทษปรับ
ร้ายแรงตามท่ีรัฐระบไุว้ในกฎหมาย ซึ่งการประกาศใช้นโยบายดงักล่าวรัฐนัน้หวงัท่ีจะป้องกันการ
ลกัลอบแรงงานผิดกฎหมายการกระท าอันเป็นการค้ามนุษย์ต่อคนต่างด้าว และรวมไปถึ งการ
ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน ซึ่งนโยบายดังกล่าวนัน้เป็นนโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดการ
ระเบียบกฎเกณฑ์ (Regulatory Policy) กล่าวคือเป็นนโยบายท่ีก าหนดขึน้มาเพ่ือควบคุม
พฤติกรรมของบคุคล หรือกลุม่บคุคล เพ่ือประโยชน์ของสงัคมโดยสว่นรวม(Theodore, 1964) และ
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ในขณะเด่ียวกันการประกาศใช้นโยบายหนึ่งนัน้รัฐจะต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายใน
ฐานะผู้ รับผลของนโยบายโดยตรง ซึ่งการท่ีนโยบายท่ีจะประกาศออกมานัน้จะประสบผลส าเร็จ
นโยบายนัน้ต้องได้รับการยอมจากประชาชน หรือผู้ รับผลของนโยบาย โดยรัฐควรเปิดโอกาสให้
ผู้ รับผลของนโยบายได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือการหาทางออกท่ีดีท่ีสดุให้กับตนเอง ซึ่ง
ในการออกนโยบายนีรั้ฐควรท่ีจะให้ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายด้วยเพ่ือให้เกิดการยอมรับจากหลายฝ่ายในสังคม และ
นอกจากนีก้ารท่ีบคุคลจะยอมปฏิบตัิตามนโยบายนัน้ต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจเร่ืองนัน้อย่าง
ชดัเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ รับนโยบาย ผู้ รับนโยบายจึงจะเปิดใจยอมรับนโยบาย ซึ่งปัจจัยท่ี
สง่ผลต่อการยอมรับท่ีส าคญัคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับคณุลกัษณะของนโยบาย กล่าวคือ นโยบาย
ต้องมีความชดัเจนไม่ซบัซ้อนมีเนือ้หาสาระเป็นธรรมและเป็นกลาง อธิบายเหตุผลหรือประโยชน์
ของนโยบายให้คนทัว่ไปเข้าใจ และนโยบายนัน้ออกมาเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน หรือออกมา
โดยได้รับความยินยอมเห็นชอบของประชาชน(Rogers & Shoemaker, 1917) ดังนัน้นโยบายทุก
นโยบายท่ีรัฐประกาศใช้ควรได้รับการยอมรับจากสังคมซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับผู้ รับผล
นโยบายซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบตัิของภาครัฐนัน้ประสบผลส าเร็จ
โดยไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมาภายหลงั 

 
3. ผลกระทบจากพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2560 ต่อสังคมในวงกว้าง 
นโยบายอาจสง่ผลกระทบต่อสถานการณ์ หรือกลุ่มคนนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ อาจ

เรียกว่า ผลกระทบท่ีไม่คาดหมาย (spillover effect) หรือผลกระทบภายนอก (externalities) 
(สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2545) ซึ่งจากผลการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดกับแรงงานต่างด้าวและ
ผู้ประกอบการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สืบเน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของรัฐท่ีต้องการจดัระเบียบแรงงาน
ต่างด้าวรวมไปถึงการปอ้งกนัการค้ามนษุย์ด้านแรงงานซึ่งการด าเนินการดังกลา่วท าให้เกิดปัญหา
ใหม่ขึน้มาถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของรัฐท่ีคาดหวังจะส าเร็จ แต่ในทางกลับกันพระราชก าหนด
ดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบท่ีไม่คาดหมาย(spillover effect)ในด้านต่างๆดงัต่อไปนี ้

1) ต้นทุนทางเศรษฐกิจ หรือภาระทางเศรษฐกิจของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจในท่ีนีห้มายถึง
ทัง้ตวัผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว โดยปกติบริษัททกุบริษัทการด าเนินกิจการก็จะมีต้นทนุ
ก าไรในการด าเนินกิจการเป็นเร่ืองปกติ แต่ในบริษัทท่ีต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการด าเนินงาน
ให้กับองค์กรแล้วนัน้ต้องประสบปัญหาในเร่ืองของต้นทุนทางเศรษฐกิจ หรือภาระทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ ใช้แรงงานเองก็ตาม เน่ืองด้วยกับบังคับใช้พระราช
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ก าหนดดังกล่าวซึ่งบังคับให้ผู้ ประกอบการจะต้องพาแรงงานในบริษัทหรือกิจการของตนไป
ด าเนินการตามท่ีรัฐก าหนดโดยบริษัทต้องส ารองเงินทุนเพ่ือท่ีจะต้องพาแรงงานต่างด้าวไป
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ส าหรับบริษัทท่ีเป็นขนาดกลางและขนาดย่อยต้องส ารองเงินทุนแล้วเรียก
เก็บจากแรงงานภายหลงัซึ่งสิ่งนีก็้เป็นผลท่ีมากระทบแรงงานต่างด้าวอีกทอดหนึ่ง ในขณะท่ีทัง้
แรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการมีสิ่งท่ีต้องรับภาระเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแรงงานแต่ในทางกลับกันสิ่ง ท่ี รัฐมอบให้ก็ไม่ ได้ท าให้รายได้ของ
ผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวนัน้เพิ่มขึน้เลย ดังท่ีพบจากปัญหาของแรงงานต่างด้าวและ
ผู้ประกอบการในเร่ืองปัญหาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองด้วยการ
ท่ีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเพิ่มสงูขึน้มาจากการท่ีแรงงานจะด าเนินการอย่างถกูต้องทัง้หมด
ก็ต้องมีหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวข้องกนัหลายสว่น จงึท าให้แต่ละหน่วยงานนัน้เก็บค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการแยกส่วนงาน และด้วยมีหลายหน่วยงานท่ีแรงงานหรือผู้ประกอบการต้องไปติดต่อจึง
ท าให้ภาพรวมของการเก็บค่าธรรมเนียมดูแพง และสูงขึน้ จนท าให้เป็นภาระทัง้แรงงาน และ
ผู้ประกอบการในด้านต้นทนุแรงงาน หรือผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

2) การชงักการเคล่ือนย้ายแรงงาน จะเห็นว่าปกติจ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามา
ท างานในประเทศไทยทัง้ 3 สญัชาติ (เมียนม่า ลาว กัมพชูา) มีสงูถึง 1,788,964 คน (อ้างอิงข้อมลู
จากตาราง 1) ภายหลงัการประกาศพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 ด้วยกระบวนการขัน้ตอน ค่าใช้จ่าย สถานท่ี รวมไปถึงการก าหนดโทษท่ีเปล่ียนแปลง
ไปท าให้เกิดความยุ่งยากแก่แรงงานและผู้ประกอบการ การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวล าบากมาก
ขึน้ และในขณะเดียวกันพอคนกลุ่มนีไ้ม่ได้เข้ามา งาน 3D (Difficult, Dangerous, Dirty) งานยาก 
งานอนัตราย และงานสกปรก ท่ีคนไทยก็ไม่นิยมท ากัน ซึ่งถ้าขาดแรงงานต่างด้าวไปงานเหล่านีก็้
ไม่มีคนท าก็จะเกิดการว่างงานโดยท่ีไม่จ าเป็น ทัง้ท่ีความเป็นจริงประเทศไทยต้องการแรงงานจาก
ภายนอกเป็นจ านวนมากอยู่แล้วแต่กลบัมาเจอกับมาตรการเหล่านีท่ี้รัฐสร้างขึน้เป็นตวัท าให้เกิด
การขัดขวางการไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวดังท่ีพบจากปัญหาแรงงานต่างด้าวบางส่วนท่ี
เข้าใจผิดเร่ืองค่าธรรมเนียมใบอนญุาตท่ีให้แรงงานต่างด้าวต้องออกจากงานเพราะผู้ประกอบการ
กลวัจะได้รับภาระ และรวมไปถึงเร่ืองของปัญหาการก าหนดโทษท่ีท าให้ทัง้ผู้ประกอบการเกิดความ
หวาดกลวั และแรงงานต่างด้าวหนีหายจากสถานประกอบการ ซึ่งการก าหนดโทษท่ีหนักท าให้
แรงงานค่อนข้างแตกต่ืนท าให้คนงานท่ีมีฝีมือหนีหายไปเป็นจ านวนมาก และแรงงานท่ีหายไปมีผล
ต่องานท่ีก าลงัด าเนินอยู่มาก 
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ดงันัน้จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท่ีรัฐได้สร้างกระบวนการขัน้ตอนต่างๆขึน้มาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวนัน้จากการศึกษาครัง้นีจ้ึงท าให้ผู้ วิจัยพบว่านโยบายสาธารณะ การวัดผลของ
นโยบายสาธารณะไม่ควรวัดแค่ผลลพัธ์ท่ีตัง้ไว้แต่ควรต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีนอกเหนือจากท่ี
คาดหวงัไว้เพราะอาจจะท าให้เกิดเป็นปัญหาสาธารณะขึน้มาได้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
1. ลดกระบวนการขัน้ตอนในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  

ควรลดกระบวนการขัน้ตอนในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้มีขัน้ตอนท่ีน้อยลง 
โดยรวมทุกหน่วยงานไว้ท่ีจุดติดต่อเพียงจุดเดียว เพิ่มเจ้าหน้าท่ีประจ าจดุ และให้บริการร่วมกับ
ระบบขึน้ทะเบียนแรงงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยทางหนึ่ง เพ่ือลดภาระในการด าเนินการแก่
ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว 

2.ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับแรงงาน  และผู้ประกอบการ ควรลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับแรงงาน และผู้ประกอบการ ในเม่ือรัฐอ้างว่าต้องการจดัระบบระเบียบก็ควรผ่อนผนัในสว่นนี ้
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือไปอีกทางหนึง่อาจจะต้องมีเง่ือนไขหรือแบ่งรูปแบบของค่าใช้จ่ายให้แตกต่าง
ไปตามความสามารถในการจ่ายของแต่ละประเภทกิจการ ควรต้องมีการแบ่งหมวดค่าธรรมเนียม
เพ่ือดคูวามแตกต่างของกลุม่ผู้ รับบริการไม่ให้เป็นภาระกบัผู้ประกอบท่ีเป็นรายย่อย หรือแรงงานท่ี
มีค่าแรงขัน้ต ่าท่ีมีความแตกต่างกนั ซึง่จะเป็นการเปิดช่องทางให้แรงงาน และผู้ประกอบการท่ีมีทนุ
น้อย สามารถเข้าสูก่ระบวนการจดทะเบียนแรงงานอย่างถกูต้องตามกฎหมายทัว่กนั 

3. เพิ่มสถานที่ในการให้บริการ ควรมีการเพิ่มสถานท่ีให้มากขึน้ในการท่ีจะรับรอง
แรงงานต่างด้าวท่ีจะเข้ามาจดทะเบียนแรงงาน โดยการออกหน่วยย่อยเคล่ือนท่ีตามแหล่งท่ีมี
อตุสาหกรรมหรือการใช้แรงงานจ านวนมาก แรงงานและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงจดุบริการได้
ทกุแหล่ง และจะน าไปสู่การด าเนินการขึน้ทะเบียนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อ
การให้บริการแรงงาน และผู้ประกอบการ 

4. ความเหมาะสมในการบังคับใช้โทษ การก าหนดโทษควรมีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการบังคับใช้โดยการประกาศใช้นโยบายในช่วงแรกควรเป็นการประกาศเชิญ
ชวนแรงงานและผู้ประกอบการให้เข้าร่วมตามกระบวนการท่ีวางไว้และมีการก าหนดช่วงเวลาท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินการก่อนท่ีจะมีการบงัคบัโทษแก่ผู้กระท าความผิดเพ่ือหลีกเล่ียงเหตท่ีุอาจจะ
ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความหวาดกลวัจนหนีหาย และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาค
ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การสร้างการรับ รู้ (Perception) และความเข้าใจ (Understanding) โดย

มุ่งเน้นการส่ือสาร การท่ีจะประกาศใช้นโยบายรัฐควรมีการประกาศข่าวให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถึง และครบถ้วน ให้ข้อมลูกับกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเนือ้หา
ของนโยบายก่อนการบังคับใช้จริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะ
เกิดจากการความเข้าใจผิดจากการสื่อสารผิดพลาด 

2. การสร้างการยอมรับ (Acceptance) การท่ีรัฐจะประกาศใช้นโยบายทกุนโยบาย
ควรสร้างการยอมรับจากสงัคมโดยเป็นการให้ความส าคญักับผู้ รับผลของนโยบายซึ่งจะเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบตัิของรัฐบาลนัน้ประสบผลส าเร็จ 

3. การศึกษาผลกระทบ ในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลควรมีการปรึกษาหารือ
กบัองค์กรเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการออกกฎหมาย โดยรัฐควรค านึงถึงผลดีผลเสียท่ี
จะตามมาจากการประกาศใช้นโยบายด้วย ถ้าไม่มีการศึกษาผลกระทบก่อน อาจส่งผลกระทบต่อ
กลุม่ใดกลุม่หนึง่ หรือต่อสาธารณะ และอาจจะกระทบไปถึงเศรษฐกิจในภาพกว้างได้ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลรอบด้านครัง้ต่อไปจึงควรมีการศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้
พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าวในทกุประเภทกิจการเพ่ือท่ีจะได้ทราบ
ถึงปัญหาและผลกระทบของแต่ละประเภทกิจการเน่ืองด้วยความแตกต่างของลกัษณะงานอาจจะ
เกิดปัญหาและส่งผลกระทบท่ีแตกต่างกัน เพ่ือให้ภาครัฐได้เตรียมการรับมือกับปัญหาท่ีอาจจะ
สง่ผลกระทบต่อสาธารณะต่อไป 
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แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั 
เร่ือง ผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 

กรณีศกึษากิจการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร 
ค าถามส าหรับผู้ประกอบการ 

 
แนวประเด็นค าถามดงัต่อไปนี ้

1.ท่านรับรู้เก่ียวกับ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 หรือไม่ อย่างไร และมีการรับรู้จากช่องทางใด 

2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2560 และข้อก าหนดแต่ละเร่ืองใน พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2560 มีผลกระทบต่อการจ้างงานแรงงานต่างด้าวขององค์กรของท่านอย่างไร 

2.1 ด้านขัน้ตอนในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบใหม่ 
2.2 ด้านสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงาน 
2.3 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน 
2.4 ด้านการก าหนดโทษ 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของ

คนต่างด้าว พ.ศ.2560หรือไม่ อย่างไร 
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แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั 
เร่ือง ผลกระทบของพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 

กรณีศกึษากิจการก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร 
ค าถามส าหรับแรงงานต่างด้าว 

 
แนวประเด็นค าถามดงัต่อไปนี ้

1.ท่านรับรู้เก่ียวกับ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 หรือไม่ อย่างไร และมีการรับรู้จากช่องทางใด 

2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ.2560 และข้อก าหนดแต่ละเร่ืองใน พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2560 มีผลกระทบต่อท่านอย่างไร 

2.1 ด้านขัน้ตอนในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบใหม่ 
2.2 ด้านสถานท่ีในการรับจดทะเบียนแรงงาน 
2.3 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอจดทะเบียนแรงงาน 
2.4 ด้านการก าหนดโทษ 
3. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของ

คนต่างด้าว พ.ศ.2560หรือไม่ อย่างไร 
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พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายวิทยา  กนัยามา 
วัน เดือน ปี เกดิ 19 เมษายน 2537 
สถานท่ีเกดิ อบุลราชธานี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558  

ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  
จาก มหาวิทยาลยัสวนดสุติ  
พ.ศ. 2561  
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 150 หมู่ 3 ต าบลอา่งศิลา อ าเภอพิบลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธานี 
34110   
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