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ชื่อการศึกษาอิสระ          การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ                            
ชื่อผู้วิจัย  นางเจนจิรา  เดชะรัฐ 
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.ศิริวัฒน์  เปลี่ยนบางยาง    
ปีการศึกษา 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวไปปฏิบัติ และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ไปปฏิบัติ  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ และเจ้าหน้ าที่ส านักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 - 10 จ านวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จ
อยู่ในระดับปานกลาง และ 2) ปัจจัยด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไป
ปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
 
ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏิบัติ, นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว  
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Independent Study Title Implementation of Alien Labour Management Policy 
Researcher Mrs. Janejira  Dacharat 
Degree Sought Master of Public Administration 
Advisor   Siriwat  Plainbangyan. Ph.D.  
Academic Year 2016  
 

Abstract 
 

This study aimed to 1) verify the successes of migrant work management policy 
implementation. 2) Explored affecting factors of migrant workers management policy 
implementation.  

This  research used a quantitative method, The populations were 180 officers 
attached to the Bureau of Employment, 1 – 10 Bangkok. Descriptive statistics, percentages 
and standard deviation, and inferential statistic was Pearson, s coefficient were used. 
Pearson. 

The findings were as follows, 1) The successes of migrant workers management 
policy implementation were high level. 2) The affecting factors were correlated with the 
successes of migrant workers management policy  implementation at statistical significance .01.  
 
Keyword: Implementation of Alien Labour Management Policy 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอัตรา
ก้าวหน้ากว่าประเทศเพ่ือนบ้านโดยรอบ มีการขยายตัวทางด้านอุสาหกรรมต่าง ๆ ในภาคการผลิตและ
การบริการ มีความต้องการประชากรเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น โดยมีภาคการส่งออกเป็นก าลังหลักของ
ประเทศ ท าให้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต   
ภาคการก่อสร้าง ภาคการเกษตร หรือภาคการประมง มีความต้องการแรงงานเป็นจ านวนมากเพ่ือช่วยใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้รุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และจากการที่เป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา 
ประชาชนในประเทศมีการศึกษาในระดับสูงขึ้น ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานระดับล่างที่เข้าสู่      
สถานประกอบการ และการที่งานระดับล่างเป็นงานหนักที่เรียกกันว่างาน 3D ได้แก่ งานสกปรก (Dirty)    
งานยาก (Difficult) และงานอันตราย (Dangerous) เป็นงานที่คนไทยไม่นิยมท า ท าให้เกิดการลักลอบ   
ใช้แรงงานราคาถูกที่เป็นแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการลักลอบเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย
ยาวนาน  

          จากการที่คนไทยไม่นิยมท างานในระดับล่าง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากอีก
ทั้งภาคการศึกษาไม่สามารถผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ท า
ให้ผู้ประกอบการจ านวนมากหันไปจ้างแรงงานไร้ฝีมือที่ยอมรับค่าจ้างในอัตราที่ต่ ากว่ากฎหมายก าหนด 
เช่น แรงงานจากประเทศเพ่ือบ้านที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยที่ยังมีแรงงานต่างด้าวบางส่วน
ที่ยังลักลอบเข้ามาท างานในประเทศไทย โดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่งผลให้แรงงานต่างด้าว
เหล่านี้มีสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานขัดหนี้ และส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยหลายด้าน เช่น ผลกระทบด้านความมั่นคง ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านสาธารณสุข  

          ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องมีการก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
อย่างจริงจังมากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการท างานของแรงงานต่างด้าวที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รวมถึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีความต้องการ
แรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของตน และเพ่ือขจัดปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งการที่จะด าเนินการดังกล่าว ได้
จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เป็นนายจ้างที่จะยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลเป็น
ผู้ก าหนด โดยเมื่อปี 2524 เป็นปีที่รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาโดยการจัดระบบและ
ควบคุมการท างานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างจริงจังรัฐบาลโดยกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน ได้ก าหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยการให้แรงงาน -
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ต่างด้าวมารายงานตัว จัดท าทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ และขออนุญาตท างาน มาโดยตลอด ซึ่งการ
ก าหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่สามารถควบคุมจ านวนของ
แรงงานต่างด้าวที่เข้าลักลอบเข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย ให้ออกมาแสดงตัวตน แสดงที่อยู่
ที่ชัดเจนที่มีมาตลอดยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวได้ ท าได้แค่มี
แรงงานต่างด้าวจ านวนน้อยที่มาแสดงตนต่อภาครัฐตามนโยบาย และยังคงมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมายเพ่ือเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวอยู่ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบัน(วิชาดา ไตรรัตน์ 2540, หน้า 3) 

          ปี 2557 เมื่อมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ จะเห็นได้ว่ามีแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองได้เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางเป็นจ านวนมาก เนื่องจากหวาดกลัวว่าจะถูกจับกุม 
และเนรเทศกลับประเทศต้นทาง จากจ านวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอพยพเดินทางกลับประเทศ 
ต้นทางจนเกิดผลกระทบต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศท่ีหยุดชะงักลง  ท าให้เกิดข้อเรียกร้อง
จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่ขาดแคลนแรงงานขอให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้แรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ยังคงท างานอยู่ในประเทศไทย หรือที่เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางให้กลับมา
รายงานตัวเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติและขออนุญาตท างาน และสามารถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการ
ชั่วคราวตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือรอการปรับเปลี่ยนสถานะและพิสูจน์สัญชาติต่อไป 

          นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่รัฐบาลก าหนดให้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 
2559 อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละปี แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบ
เข้ามาท างานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา และยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากนายจ้าง ผู้ประกอบการ ในการน าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมารายงานตัวและขออนุญาต
ท างานเท่าที่ควร จากผลการด าเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ.2557 มีผู้มาขึ้นทะเบียน จ านวน 
319,143 ราย ปี พ.ศ. 2559 มีผู้มาขึ้นทะเบียน จ านวน 227,608 ราย) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่
ท าการศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งกระทบ
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
หน่วยงานย่อยของกรมการจัดหางาน คือ ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1  ถึง ส านักงานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 เป็นหน่วยปฏิบัติเพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการน านโยบายการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

          1. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ         
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายการการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 
          3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

          การศึกษาวิจัย การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ศึกษากรณีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการศึกษาดังนี ้
          1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย การศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปปฏิบัติ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
         2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่  คือ ส านักจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  1 ถึง ส านักจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10  
          3. ขอบเขตด้านประชากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 
ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10  
           4. ขอบเขตด้านเวลา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

           - สมรรถนะขององค์กร หมายถึง ขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง 
โดยประกอบด้วย 
         - โครงสร้าง หมายถึง การจัดแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ โดยก าหนดให้มีสายการบังคับบัญชา เพ่ือ
ควบคุมการท างานและ ใช้ในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 
       - บุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติงานอยู่  ณ ส านักจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ถึง ส านักจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10  
        - สถานที่ หมายถึง อาคารสถานที่ที่ก าหนดให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
     - งบประมาณ หมายถึง เงินกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรที่จัดสรร
ให้กับหน่วยงานเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 
       - วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หมายถึง อุปกรณ์ส านักงานที่หน่วยงานจัดหาไม่ว่าจะด้วยการเช่า
หรือซื้อ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
      - ผลของการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ หมายถึง ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือควบคุมการท างานของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
และให้เข้าสู่ระบบเพ่ือที่ทางราชการสามารถควบคุมได้ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. ท าให้ทราบถึงระดับความส าเร็จของนโยบายการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
ไปปฏิบัติ 
          2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างดา้วไปปฏิบัต ิ
          3. ท าให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

          ในการศึกษาเรื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้จัดท าได้ด าเนินการศึกษา รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2.3 นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายนโยบายสารธารณะไว้สรุปได้ดังนี้ 
 วรเดช จันทรศร (2556, หน้า 1) นโยบายสาธารณะเป็นเสมือนกลไกหลักส าคัญในการด าเนินงาน
ของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งด้วยเหตุที่นโยบายเป็น “กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลจัดท าขึ้น”หรือ
“แผนงานหรือโครงการ”หรือ“แนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้น” เพ่ือเจตนาใน
การแก้ไขปัญหา (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว)   

 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2556, หน้า 4-22) นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมของรัฐบาลที่เลือกจะ
กระท าหรือไม่กระท าก็โดยมุ่งถึงค่านิยมและผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ โดยเป็นข้อบัญญัติที่
ชอบด้วยกฎหมาย   

 Ira Sharkansky (1970, p.1) คือ กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐบาลซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของ
รัฐบาล 

 Larry N. Gerston (1997, p. 90) คือ การตัดสินใจค ามั่นสัญญาและการกระท าของผู้ที่มีอ านาจใน
รัฐบาล 

 Louis W. Koenig (1986 อ้างถึงใน ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, ม.ป.ป., หน้า 5) คือ กิจกรรมของรัฐที่
มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

 Charies L. Sochran & Eloise F. Malone (2005 อ้างถึงใน ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, ม.ป.ป., 
หน้า 5) คือ การตัดสินใจของรัฐบาลและการกระท าของรัฐบาลในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสาธารณะ 

 Michael E. Kraft & Scott R. Furlone (2004, P. 4) คือ กิจกรรที่รัฐด าเนินการหรือไม่ด าเนินการ
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาสังคม 
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 Thomas R. Dye (1984, p.1) คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า ในส่วนที่จะกระท า
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส 

 David Easton (1953, p.129) คือ อ านาจในการจัดสรรค่านิยมของสังคมทั้งมวลและผู้ที่มีอ านาจ
ในการจัดสรรก็คือ รัฐบาลและสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าเป็นผลมาจาก “การจัดสรร
ค่านิยมของสังคม” 

 James E. Anderson (1994, p.3) คือ แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง นโยบายสาธารณะคือ แนวทางที่รัฐหรือองค์กรของรัฐก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
นั่นเอง 

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะ คือ การกระท าของรัฐบาลที่ตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท า
เพ่ือตอบสนองต่อสังคม 

 วงจรนโยบายสาธารณะ (Public Policy Cycle) 
          การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยทั่วไปจะบอกให้ทราบถึงระดับความส าเร็จ (Success) หรือความ
ล้มเหลว (Failure) ของนโยบายที่ได้มีการก าหนดหรือยกร่างกันขึ้นมา ขณะเดียวกันจะบอกให้ทราบว่ามี
ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ทรัพยากร การบริหารจัดการของกลไก (Mechanism)หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการน านโยบายนั้น ๆ ไปสู่การปฏิบัติได้ก่อให้เกิด
ผลผลิต (Outputs) ผลกระทบ (Impacts) และผลลัพธ์หรื อผลจุดหมายปลายทาง (Outcomes)               
ที่สัมฤทธิผลหรือไม่อย่างไร (จุมพล หนิมพานิช, 2554, หน้า 38-52)  

          ฐานะการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในฐานะเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรนโยบาย  โดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วยวงจรหรือขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

          วงจรที่หนึ่ง เป็นวงจรหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดระเบียบวาระหรือการก่อตัวของนโยบาย 
(Agneda Setting)  
          วงจรที่สอง เป็นวงจรหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)  
          วงจรที่สาม เป็นวงจรหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
          วงจรที่สี ่เป็นวงจรขั้นตอนเกี่ยวกับการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation)  
          วงจรที่ห้า เป็นวงจรหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change) วงจรหรือ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการยุตินโยบาย (Policy Termination)  

        วงจรที่หนึ่ง คือ การจัดระเบียบวาระนโยบาย (Agenda Setting) ตามวงจรหรือขั้นตอนนี้ John 
Kingdon ผู้ซึ่งได้สร้างตัวแบบการจัดระเบียบวาระนโยบายขึ้นมา เห็นว่าการจัดระเบียบวาระนโยบายจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีกระแส 3 กระแสมาบรรจบกัน 
 -  กระแสแรก กระแสปัญหา (Problem Stream) 
          -  กระแสที่สอง กระแสทางการเมือง (Political Stream) 
          -  กระแสที่สาม กระแสนโยบาย (Policy Stream) 
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          John Kingdon ได้ศึกษาการก่อตัวของนโยบายหรือของปัญหาเชิงนโยบาย และกระบวนการ
ก าหนดนโยบายในสาขาสาธารณสุขและการคมนาคมขนส่งในช่วง ค.ศ. 1976 - 1979 จากการศึกษา
ดังกล่าว Kingdon ได้สังเกตว่ามี 3 กระแสที่ต่างเป็นอิสระต่อกันที่ท าให้เป็นที่มาของกระบวนการนโยบาย 
          กระแสแรก กระแสปัญหา (Problem Stream) กระแสนี้เป็นกระแสที่มุ่งเน้นไปที่ความสนใจของ
ประชาชนและของผู้ก าหนดนโยบายในปัญหาทางสังคมที่เฉพาะเจาะจงไปในปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  
          กระแสที่สอง กระแสการเมือง (Political Stream) กระแสนี้เป็นกระแสที่รัฐบาลหรือฝ่ายการเมือง
เป็นฝ่ายก าหนดปัญหาโดยมีรายการหรือประเด็นของปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขอยู่แล้ว 
          กระแสที่สาม กระแสนโยบาย (Policy Stream) กระแสนี้เป็นกระแสที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
วาระการตัดสินใจ หรือเป็นการระบุรายละเอียดทางเลือกท่ีใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งผู้ที่มีส่วนในการก าหนด
ทางเลือกที่ใช้ในการตัดสินใจดังกล่าวก็คือ ผู้ก าหนดนโยบาย  

          วงจรที่สอง คือ ขั้นก าหนดเป็นนโยบาย (Policy Formulation หรือ Policy Adoption) วงจร
นโยบายขั้นนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการตระเตรียมร่างข้อเสนอนโยบาย และหลังจากนั้นขั้นต่อมาก็คือเป็นขั้นพิจารณา
ก าหนดเป็นนโยบาย  

         วงจรที่สาม คือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) โดยทั่วไปวงจรขั้นนี้เริ่ม
เมื่อมีการก าหนดเป็นนโยบายในรูปของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎกระทรวงในรูปใดรูปหนึ่ง
ขณะเดียวกันก็จะมีการระบุให้กลไกใดกลไกหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้วย 
         วงจรนี้มีความส าคัญเพราะว่า ความส าเร็จของนโยบายหนึ่งจะสัมฤทธิผลหรือจะบรรลุผลมากน้อย
แค่ไหนจะขึ้นอยู่กับความชัดเจนของนโยบายรวมทั้งความสัมพันธ์ของเป้าหมาย ประกอบกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติว่ามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกับฝ่ายการเมืองและมีความจริงใจที่จะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  
         นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ดีจะต้องมีการจัดองค์กรหรือกลไก
หน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบให้ชัดเจนว่าจะให้กลไกใดเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
เพียงแต่มอบหมายได้ด าเนินการโดยอาจจะเป็นองค์กรเพียงองค์กรเดียวหรือหลายองค์กรก็ได้ พร้อมทั้ง
จะต้องมีการระดมทรัพยากรมาใช้เพ่ือการด าเนินงานตามนโยบาย โดยเป็นการน าทรัพยากรการบริหารมา
แปลงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เช่น บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ  เป็นต้น 
นอกเหนือจากนั้นในทางปฏิบัติในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติยังจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่จะส่งผล
ต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เช่น 

           - ปัจจัยด้านองค์กร และก าลังคน จะต้องมีการเตรียมบุคลากรอย่างไร จะให้ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
           - ปัจจัยด้านทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ มีแหล่งสนับสนุนอย่างไร 
           - ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร หรือหน่วยปฏิบัติกับบุคลลาหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่จะให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามนโยบาย 
               - ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชนมากน้อยเพียงใด 
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   วงจรที่สี่ คือ การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) วงจรหรือขั้นตอนนี้ของนโยบายเป็น
วงจรหรือขั้นตอนที่ให้ความสนใจว่าได้บังเกิดอะไรขึ้น การประเมินผลนโยบายจะท าให้ทราบว่า นโยบายเมื่อ
มีการน าไปสู่การปฏิบัติแล้วผลเป็นเช่นไร หากมีปัญหาก็จะได้มีการปรับปรุงหรือถ้าไม่ได้ผลก็จะได้มีการยุติ
หรือยกเลิกนโยบายนั้นเสีย 

          วงจรที่ห้า คือ ขั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (Policy Change) ขั้นตอนของนโยบายนี้เริ่มได้รับการ
พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรนโยบายเมื่อไม่นานนี้ วงจรนโยบายในขั้นตอนนี้จะหมายถึงจุดที่นโยบายที่ได้รับ
การประเมินและได้รับการเห็นว่าน่าจะมีการออกแบบปรับปรุงนโยบายนั้นใหม่ โดยการน านโยบายใหม่เข้า
มาแทนทีแล้วยังได้รวมเอานโยบายที่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือการล้มเลิกนโยบายที่มีอยู่เดิมเข้าไว้ด้วย 

          จากที่กล่าวมาข้างต้น วงจรหรือขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นวงจรขั้นตอนที่มี
ความส าคัญ หากไม่มีวงจรหรือขั้นตอนนี้ก็จะไม่รู้ว่านโยบายนั้น ๆ ที่น าไปสู่การปฏิบัติแล้ว นโยบายนั้น ๆ 
จะบรรลุผลหรือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายของนโยบายหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่รู้ว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น 
ๆ สัมฤทธิผลหรือบรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบายนั้น ๆ หรือไม่ การจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือการ
ด าเนินนโยบายนั้น ๆ ต่อไป หรือจะยุตินโยบายดังกล่าวท าได้ล าบาก ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในวงจรทั้งหมดที่กล่าวมา 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ  

 การศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public Policy Analysis) พบว่าในอดีตมุ่งเน้นหนัก ไป
ที่การศึกษากระบวนการของการก าหนดนโยบาย (Policy formulation process) และการประเมินผลของ
นโยบาย (Policy evaluation) เสียเป็นส่วนใหญ่ การศึกษามุ่งหาค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสภาพ
ความเป็นจริงในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเชื่อมโยงที่ส าคัญระหว่างการก าหนดนโยบายและการประเมินนโยบายกลับกลายเป็นช่องว่างที่ไม่ได้รับ
ความสนใจ (Hargrove, 1975 อ้างถึงใน วรเดช  จันทรศร, 2556, หน้า 29) บ่อยครั้งที่นโยบายหรือโครงการ
ที่ได้รับการยอมรับในเบื้องต้นว่าดีหรือสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ กลับล้มเหลวเมื่อน าไปปฏิบัติจริง 

ตัวแบบท่ี 2.1 องค์ประกอบการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสารธารณะ (Public Policy Analysis) 

กระบวนการของ 
การก าหนดนโยบาย 

กระบวนการของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

การประเมินผลนโยบาย 

ที่มา: วรเดช  จันทรศร. (2556). หน้า 29. 

 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 Pressman and Wildavsky (1973 อ้างถึงใน ชอบวิทย์ ลับไพรี, ม.ป.ป., หน้า 5) ได้นิยามการน า
นโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า คือ การด าเนินงานให้ลุล่วง ให้ประสบความส าเร็จ ให้ครบถ้วน ให้เกิดผลผลิต และให้
สมบูรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น สิ่งที่รัฐบาลก าลังปฏิบัติอยู่และเป็นธรรมชาติของนโยบาย 
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 Bardach (1980 อ้างถึงใน ชอบวิทย์ ลับไพรี, ม.ป.ป., หน้า 5) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ 
เป็นเกมของกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด ทฤษฎี และการวิจัย 

 Mazmanian and Sabatier (1989, pp.20-21) หมายถึง การน าการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท า
ไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ และเป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติ
บัญญัติ หรือค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุด หรือศาลฎีกา 

 Van Meter and Van Horm (1975 อ้างถึงใน ชอบวิทย์ ลับไพรี, ม.ป.ป., หน้า 5 ) ก าหนดว่า การ
น านโยบายไปปฏิบัติ หมายความรวมถึงการด าเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว มุ่งที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์จากการตัดสินใจด าเนิน
นโยบายที่ได้กระท าก่อนหน้านั้นแล้ว 

 วรเดช  จันทรศร (2530 หน้า 2) การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเรื่องของการศึกษาว่า “องค์กร 
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวลปฏิบัติงานให้
บรรลุตามนโยบายที่ระบุหรือไม่ แค่ไหนเพียงใด” 

 ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่
ให้บริการระดับล่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับหน่วยงานระดับสูงของรัฐ และอยู่นอกเหนือจากการ
ควบคุมของรัฐ หน่วยงานระดับล่างของรัฐจึงมีอิสระในการด าเนินงานของตนเองมากพอสมควร ดังนั้น การ
น านโยบายระดับชาติไปปฏิบัติจึงต้องอาศัย (วรเดช จันทรศร, 2556, หน้า 32) 

 1. หน่วยงานระดับสูง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและต้องท าให้หน่วยงานระดับล่างน านโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยใช้วิธีที่เหมาะสม เรียกว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค 
 2. หน่วยงานระดับล่าง เมื่อได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานระดับบนแล้ว ก็จะต้องก าหนด
นโยบายภายในของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ เรียกว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับ
จุลภาค 

ตัวแบบท่ี 2.2 รูปแบบขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ  

 
นโยบายระดับชาต ิ

   
นโยบายแต่ละสว่นราชการ 

   
นโยบายระดับล่าง 

 

ที่มา: วรเดช  จันทรศร. (2556). หน้า 33.     
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     การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro Lmplementation) มีขอบเขตกว้างครอบคลุม
ไปจนถึงการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคด้วย สิ่งนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย และปัญหาที่
ส าคัญคือการที่หน่วยงานในระดับสูงไม่สามารถท าให้หน่วยงานระดับล่างหรือหน่วยงานที่ให้บริการของรัฐ
น านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างตรงตามเจตจ านงของนโยบาย (Policy Intent) ท าให้เกิดความล้มเหลวหรือ
ความล่าช้าในการน านโยบายไปปฏิบัติ เบอร์แมนและแมคลาฟลิน (วรเดช จันทรศร, 2556, หน้า 33) ได้
สรุปถึงปัจจัยที่ท าให้นโยบายระดับมหภาคไปปฏิบัติเกิดความไม่แน่นอนไว้ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความขัดแย้ง
ของเป้าหมาย (Goal Discrepancies) 2) การให้ความสนับสนุนหรือให้อ านาจในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
(Influence and Authority Differentials) 3) การขาดแคลนทรัพยากร (Resource Deficiencies) และ     
4) อุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร (Communication Difficulties Among 
Organizations)  

         การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนแรก 
ขั้นตอนของการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนในการท าให้หน่วยงาน
ระดับล่างยอมรับแนวทางของแผนงานหรือโครงการนั้นไปปฏิบัติต่อ 

         การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Lmplementation) เริ่มต้นจากการที่หน่วยงาน
ระดับล่างรับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาจากเบื้องบน แล้วน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นมา
ปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

         การน านโยบายไปปฏิบัติมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่ต้องอาศัย องค์การ หน่วยงาน บุคคลใน
ระดับต่าง ๆ ในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือให้นโยบายเหล่านั้นสามารถบรรลุตามเป้าหมาย องค์กร
และผู้เกี่ยวข้องต่างก็มีบทบาทและอิทธิพลต่อผลของการน านโยบายไปปฏิบัติมากหรือน้อยแตกต่างกันไป 
แต่ไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดสามารถควบคุมผลหรือทิศทางของนโยบายให้ไปตามที่ต้องการด้วยตัวเองทั้งหมด 
บทบาทขององค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย 
ได้แก ่
         ฝ่ายการเมือง  
        ฝ่ายการเมือง ได้แก่ รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีความส าคัญในฐานะเป็นผู้ก าหนดขอบเขตการ
น านโยบายไปปฏิบัติ โดยสามารถก าหนดออกมาในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง 
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 ฝ่ายหน่วยงานราชการ 
         ระบบราชการ (Bureaucracy) ได้แก่ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ที่ถือว่าเป็นองค์การที่ส าคัญที่สุด ใน
การก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ เพราะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ
ป้อนข้อมูลให้กับฝ่ายการเมืองเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย เนื่องจากฝ่ายการเมืองไม่มีสมรรถนะ
เพียงพอในการหาข้อมูล จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาหน่วยงานของรัฐ และเนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีความ
ได้เปรียบภาคเอกชน คือ ปราศจากคู่แข่งที่หลากหลาย และปัญหาการขาดทุน ที่ไม่ได้เป็นปัญหาที่จะน าไปสู่
ความสิ้นสุดหรือจุดจบของหน่วยงานราชการเหมือนกับภาคเอกชน 
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         ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
         ข้าราชการ เป็นผู้เกี่ยวข้องที่มีผลอย่างมากต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องของข้าราชการในการน านโยบายไปปฏิบัติอาจแบ่งออกได้หลายระดับ เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานในฐานะผู้บริหารโครงการ ต่างมีแรงจูงใจ เป้าหมาย และค่านิยมที่แตกต่างกัน ความ
แตกต่างเหล่านี้อาจจะเป็นที่มาของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ผู้บริหารโครงการจะต้องเป็น
ผู้สนับสนุนหรือแปลงเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงให้ข้าราชการผู้น านโยบายไปปฏิบัติสามารถ
ด าเนินงานตามที่ตั้งไว้ ซึ่งในความเป็นจริงข้าราชการระดับล่างเป็นผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ประชาชนผู้รับบริการ ข้าราชการระดับล่างนี้จะมีอิสระในการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างมาก 
ข้าราชการเหล่านี้จะเป็นผู้แปลนโยบายมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้วยตนเอง หากนโยบายขาดความชัดเจนก็
จะเกิดปัญหาในการน าไปปฏิบัติตามมา 

         ผู้ได้รับบริการ 
        ผู้ได้รับผลจากนโยบาย ได้แก่ ผู้รับบริการ (Clients) ผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) หรือ ผู้เสีย
ประโยชน์ รวมถึง บุคคล (Individuals) กลุ่ม (Groups) หน่วยงานภาคเอกชน (Private sector) และภาค
หน่วยงานที่มิได้มุ่งหาก าไร จะเป็นผู้ที่ติดต่อกับข้าราชการในระดับล่างโดยตรง หากกลุ่มหรือบุคคลดังกล่าว
ขาดการร่วมตัวกันเป็นกลุ่ม จะท าให้มีอิทธิพลในการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีค่อยข้างน้อย และยากท่ีจะ
ได้รับความสนใจจากฝ่ายการเมืองหรือระบบราชการ หากผู้รับบริการหรือผู้รับประโยชน์มีการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มก้อนในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ บทบาทของกลุ่มที่จะส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติจะมี     
มากขึ้น 

 ตัวแบบทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 
         วรเดชร  จันทรศร (2556, หน้า 130–144) ได้ท าการศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได้
เสนอตัวแบบทางทฤษฎีของการน านโยบายไปปฏิบัติ รวม 6 ตัวแบบ ได้แก ่

 1. ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model) 
          ตัวแบบนี้ถือว่า นโยบายที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่
ชัดเจน มีการมอบหมายงาน และก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ มีระบบวัด
ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการให้คุณให้โทษ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเริ่มต้น
จากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้ก าหนด
นโยบายต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถก าหนดภารกิจมอบหมายงานหรือก าหนดความรับผิดชอบ
เฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้การประสานการปฏิบัติงาน
เป็นไปโดยราบรื่น การก าหนดมาตรฐานในการท างานยังอ านวยประโยชน์ให้เกิดระบบการประเมินผลที่
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ระบบการประเมินผลที่สมบูรณ์และการมีมาตรฐาน ในการท างานที่เด่นชัดย่อม
ส่งผลให้การใช้ระบบการให้คุณให้โทษเป็นไปอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
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ตัวแบบท่ี 2.3 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) 

     วัตถุประสงค์    
     ของนโยบาย    
          
   การก าหนดภารกิจและ      
   การมอบหมายงาน      
          

การวางแผน    มาตรฐานใน  ผลของการน า 
และการควบคุม    การปฏิบัติงาน  นโยบายไปปฏบิัติ 

          
   ระบบการวัดผล      
        
         
     มาตรการในการ    
     ให้คุณให้โทษ    
          

ที่มา: วรเดช  จันทรศร. (2556). หน้า 130–131. 

 2. ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) 
            ตัวแบบนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีองค์การ เน้นให้ความสนใจไปที่สมรรถนะขององค์การ 
เพราะเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไป
ปฏิบัติมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด ในลักษณะนี้นโยบายที่จะ
ประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้องมีความรู้
ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การยังต้องมีการวางแผน
เตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณ 

ตัวแบบท่ี 2.4 ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) 

  
โครงสร้าง 

   

      
  

บุคลากร 
   

      

 สถานะองค์กร 
 

งบประมาณ 
 ผลของการน า 

นโยบายไปปฎบิัติ 
     

  
 สถานที ่

 
 

      
  วัสดุอุปกรณ์และ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 
 

ที่มา: วรเดช  จันทรศร. (2556). หน้า 133–134. 
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 3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) 
             ตัวแบบนี้เน้นในแง่ของการสร้างความผูกพันและการยอมรับ เพ่ือมุ่งสนองตอบความต้องการทาง
จิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย์ภายใต้ฐานคติที่ว่า“การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
การก าหนดนโยบายมาปฏิบัติให้บังเกิดความส าเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจ การใช้ภาวะผู้น าที่
เหมาะสม การสร้างความผูกพันของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการ
สร้างทีมงานมากกว่าการมุ่งใช้การควบคุม หรือใช้อ านาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา”การท าให้ผู้ปฏิบัติ
ตระหนักในความส าคัญของนโยบายและเห็นว่าความส าเร็จของนโยบายคือความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและ      
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงน่าจะส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัต”ิ 

ตัวแบบท่ี 2.5  ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) 

  ภาวะผู้น า       
        
    การมีส่วนร่วม     
 การจูงใจ     ผลของการน า 

นโยบายไปปฏบิัติ 
 

       
         
         
         
 การท างาน 

เป็นทีม 
  ความผูกพันและ 

การยอมรับ 
    

       

ทีม่า: วรเดช  จันทรศร. (2556). หน้า 135–136. 

 4. ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 
             ตัวแบบนี้พยายามจะสร้างกรอบการมองหาสภาพความเป็นจริงทางสังคม (Social Reality) ใน
องค์การ เชื่อว่าอ านาจขององค์การไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งทางรูปนัย (Formal Positions) แต่มีอยู่กระจัดกระจาย
ในองค์การ หมายความว่า สมาชิกขององค์การทุกคนมีอ านาจในแง่ของการใช้วิจารณญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องติดต่อและให้บริการประชาชน (Street-Level Bureaucrats) โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่
อาจจะควบคุมได ้

ตัวแบบที ่2.6 ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 

 ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในการ 
ให้บริการของผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บริหาร 

โครงการ 

    
     
  ผลของการน านโยบาย 

ไปปฏิบัต ิ
 

    
 ระดับของการยอมรับนโยบายเข้าเป็นสว่น 

หนึ่งของหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัต ิ
    

ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2556). หน้า 137-138. 
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 5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 
              ตัวแบบนี้เชื่อว่า ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู้เล่น หรือ
บุคคลที่เป็นตัวแทนองค์การ กลุ่ม หรือสถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การ ตัวแบบนี้เห็นว่า
การสร้างการยอมรับ (Consensus) และการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้แต่ความ
ขัดแย้ง (Conflict) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในองค์การและในระบบสังคมทั่วไปการหวังที่จะให้
ทุกฝ่ายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายจึงเป็นสิ่งที่ยาก เพราะนโยบายคือการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องของการ
จัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สังคม ซึ่งย่อมจะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกฝ่าย
จะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก่อนเป็นเบื้องแรก การน านโยบายไปปฏิบัติโดยส่วนหนึ่ง จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการเจรจา สถานะของอ านาจและทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานในฐานะที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
ต่อรองของบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ จ านวนหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง การสนับสนุนจาก
นักการเมือง สื่อมวลชน กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ บุคคลส าคัญต่าง ๆ รวมถึงสภาพความแตกต่าง
ทางด้านบุคลิกภาค ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการต่อรองของผู้เล่นแต่ละคนเป็นส าคัญ 

ตัวแบบท่ี 2.7 ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 

          
    จ านวนหนว่ยงานที ่

เกี่ยวขอ้งในการน า 
นโยบายไปปฏบิัติ 

    
  บุคลิกภาพ      
       
          
          
          
  ความรู้  ความสามารถ 

ในการต่อรอง 
  ผลของการน า 

นโยบายไปปฏบิัติ 
 

      
          
          
          
  สถานะอ านาจ  

และทรัพยากร 
ชองหน่วยงาน 

    การสนับสนุนจาก 
   - สื่อมวลชน 
   - นักการเมือง 
   - หัวหน้าหน่วยงานอื่น 
   - กลุ่มอิทธิพล 
   - กลุ่มผลประโยชน์ 
   - บุคคลส าคัญ 

    
       
       
        
        
        
        
          

ที่มา: วรเดช  จันทรศร. (2556). หน้า 139-140. 
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 6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) 
             เป็นตัวแบบที่รวบรวมแนวคิดของทั้ง 5 ตัวแบบมาไว้ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปร
ต่าง ๆ ที่มีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 มิติด้วยกัน 
ได้แก่ มิติที่หนึ่ง เป็นการวัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์
สุดท้ายที่เกิดข้ึน มิติที่สองเป็นการวัดถึงผลกระทบของนโยบาย และมิติที่สาม เป็นการวัดผลของนโยบาย
นั้นสามารถส่งประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมได้หรือไม่ ส่วนตัวแปรอิสระที่น ามาพิจารณานั้นมาจาก 4 
ปัจจัยด้วยกัน คือ สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม ภาวะผู้น าและ
ความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก 

ตัวแบบท่ี 2.8 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) 

          
    ประสิทธิภาพในการ 

วางแผนและการควบคุม 
    

        
          
       ความส าเร็จของ 

การน านโยบายไปปฏบิัติ 
 

 สถานะของ 
องค์กร 

 ภาวะผู้น าและ 
ความร่วมมือ 

  
        - มิติที่ 1  
            - มิติที่ 2  
            - มิติที่ 3  
    การเมืองและการบรหิาร 

สภาพแวดล้อมภายใน 
    

        
          

ที่มา: วรเดช  จันทรศร. (2556). หน้า 143-144. 

2.3 นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

         การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รัฐบาลได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง กระทรวง
แรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ใช้กลไกในการด าเนินการทางด้านนโยบายการจัดระบบและควบคุมการ
ท างานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการมาตรการ
ต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา 
ที่ได้รับอนุญาตท างานจ านวนทั้งสิ้น 1,362,783 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559) ซึ่งการบริหาร
จัดการแรงงานต่ างด้ าวหลบหนี เข้ าเมืองสั ญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ด าเนินการโดย
คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) มีอ านาจ
หน้าที่ที่ส าคัญคือ การเสนอนโยบาย มาตรการ และแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน 
และการใช้แรงงานเด็กต่อคณะรัฐมนตรี  
        การด าเนินนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของประเทศ
เพ่ือนบ้านในประเทศไทยในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การควบคุมการท างานของ 
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แรงงานต่างด้าวอย่างส าคัญ โดยในระยะแรก คณะความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 70/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 117/2557 ลงวันที่ 
21กรกฎาคม พ.ศ. 2557และฉบับที่ 118/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือจัดตั้งศูนย์บริการ     
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั่วประเทศ และได้ก าหนดให้ใบอนุญาต
ท างานชั่วคราวใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558   

ตารางท่ี 2.1 แสดงผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ประเภท เมียนมา (คน) ลาว (คน) กัมพูชา (คน) รวม (คน) 
แรงงานต่างด้าว 623,649 213,689 696,338 1,533,675 
ผู้ติดตาม 40,801 9,150 42,609 92,560 
รวม 664,450 222,839 738,947 1,626,235 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

          มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจสัญชาติแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตท างานชั่วคราวจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานในกิจการ
ประมง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556  

          มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  
          เนื่องจากการด าเนินการตรวจสัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประเทศ
ต้นทางได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา ด าเนินการได้ล่าช้า จึงไม่สามารถด าเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
ประกอบกับนายจ้าง ผู้ประกอบการ ยังขาดแคลนแรงงานจึงไม่สามารถที่จะผลักดันแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้
รับการตรวจสัญชาติออกไปนอกราชอาณาจักรได้เมื่อครบก าหนดให้อยู่ในราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 
ที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มารายงานตัว
เพ่ือขอมีใบอนุญาตท างานใหม่ ซึ่งแรงงานที่มารายงานตัวจะได้รับการต่ออายุใบอนุญาตท างาน 1 ปี คือถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยเปิดให้มีการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556    
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ตารางท่ี 2.2 แสดงผลการายงานตัวของแรงงานต่างด้าวเพื่อขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตท างาน   
        ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  

ผลการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว 
เพ่ือขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตท างาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  3 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

ประเภท เมียนมา (คน) ลาว (คน) กัมพูชา (คน) รวม (คน) 
แรงงานต่างด้าว 436,154 135,150  439,087  1,010,391  
ผู้ติดตาม 18,114   3,961 16,860  38,935  
รวม 454,268  139,111  455,947   1,049,326 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

          นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยมีแนวทางให้ด าเนินการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น เปิดจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ปีละ 2 ครั้ง ส าหรับระยะยาวให้มีการน าเข้าแรงงานต่างด้าว
อย่างถูกกฎหมายเพื่อเข้ามาท างานในประเภทกิจการประมงทะเล 

          มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
         จากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากกลุ่มสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการใน
การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) 
คณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว     
ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า 22 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดทะเล และกรุงเทพมหานคร 4 จุด ในลักษณะศูนย์บริการ 
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยด าเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับอนุญาตท างานถึงวันที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

          มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ าออกไปอีก โดยกิจการประมงทะเล ให้ขยาย
การด าเนินการออกไปอีกตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรงงานต่างด้าวจะได้รับอนุญาตท างานถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
และกิจการแปรรูปสัตว์น้ าให้ขยายการด าเนินการออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แรงงานต่างด้าวจะได้รับอนุญาตท างานจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
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      มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
          ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงาน 
ต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 
ปี ที่ได้รับการผ่อนผันให้ท างานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กลุ่มบัตรสีชมพู ปี พ.ศ. 
2557) และแรงงานต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารรับรองบุคคล 
รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี ทุกกลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และ
แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติ ซึ่งครบก าหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี หรือ 6 ปี เพ่ือด าเนินการตรวจ
สุขภาพ ประกันสุขภาพ รายงานตัวเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทั่วประเทศ เป็นเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยแรงงานต่างด้าวที่มารายงานตัวจะได้รับอนุญาตท างานจนถึงวันที่  31 
มีนาคม พ.ศ. 2561  

ตารางท่ี 2.3 แสดงผลการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวเพ่ือขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตท างาน  
                ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ผลการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว 
เพ่ือขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตท างาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ประเภท เมียนมา (คน) ลาว (คน) กัมพูชา (คน) รวม (คน) 
แรงงานต่างด้าว 723,360 69,489  385,829  1,178,678  
ผู้ติดตาม 11,157  1,953 10,559  23,669  
รวม 734,517  71,442  396,388  1,202,347 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ตารางท่ี 2.4 แสดงผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ า 

ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวประเภทกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ า 
เพ่ือขอรับใบอนุญาตท างาน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558, 

 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ประเภท เมียนมา (คน) ลาว (คน) กัมพูชา (คน) รวม (คน) 

แรงงานต่างด้าว 100,957 4,478  38,093  143,528  
ผู้ติดตาม 2,520  221 2,196  4,937  
รวม 103,477  4,699  40,289  148,465 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
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          กล่าวโดยสรุป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดย
จัดให้มีการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว 
เพ่ือขออนุญาตท างาน ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการเป็นไปตามรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันได้มีการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในรูปแบบศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว  

           แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายกรแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่นั้น ขั้นตอนที่ส าคัญคือ การน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการการท างานร่ วมกัน
หลายหน่วยงาน รวมทั้งปลูกจิตส านึกนายจ้าง สถานประกอบการ ให้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบจากการใช้
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยสนับสนุนให้ใช้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน (MOU) อย่างเข้มข้นต่อไป 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

          วิชาดา  ไตรรัตน์ (2540, หน้า 80) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการจัดระบบเพ่ือ
ควบคุมการท างานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปปฏิบัติพบว่า การด าเนินนโยบายจัดระบบเพ่ือควบคุม
การท างานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดการให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย
เข้ามาสู่ระบบที่ทางราชการสามารถควบคุมดูแลได้ ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ได้มีการผ่อนผันให้นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการน าแรงงานต่างชาติมารายงาน ท าประกันตัว และขอรับใบอนุญาตท างานให้
แล้วเสร็จ ผลการด าเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง แต่ก็ได้ส่งผลให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามา
ในประเทศเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพราะเกิดจากปัญหาอุปสรรคในการในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระบบเพ่ือ
ควบคุมการท างานของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

          1. ขาดความชัดเจน และความมีเอกภาพของนโยบาย ที่ท าให้นโยบายไม่น่าเชื่อถือ 
         2. ความไม่สอดคล้องของนโยบายกับข้อเท็จจริง โดยเฉพาะความไม่ครอบคลุมในส่วนของ
ประเภทอาชีพ และประเภทกิจการที่มีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายท างาน 
          3. ขาดความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งผู้ที่ต้องน านโยบายไปปฏิบัติ 
และผู้ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ท าให้การด าเนินตามนโยบายมีข้อบกพร่องในหลายประการ 
          4. ขาดความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  ๆ รวมทั้ง
งบประมาณท่ีจะใช้ในการด าเนินการ 
          5. ความไม่กระจ่างชัดในนโยบายของผู้ปฏิบัติ ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ก่อให้เกิดความลัก
ลั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย 
         6. การประชาสัมพันธ์ ไม่กว้างขวางและครอบคลุมเพียงพอ ท าให้นายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

          พาณุ  พิทักษ์ (2546, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ศึกษาเฉพาะ
กรณีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องน านโยบายไปสู่การปฏิบัติส่วนใหญ่มี 
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ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปี 2544 อยู่ในระดับมาก มี
ความคิดเห็นต่อลักษณะการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและการจัดองค์กร การปฏิบัติงานตามขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานตามบุคลากร การปฏิบัติงานตามสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการปฏิบัติงานตามระยะเวลา อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการปฏิบัติงานตามงบประมาณ มีความคิดเห็นในระดับมาก ปัญหาอุปสรรคของการ
ปฏิบัติงานที่พบอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัญหาแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ซึ่งไม่ชัดเจน และ
ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองไม่เหมาะสม 

          ณัฐกานต์  สาจ าปา (2549, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว ปี 2547 พบว่า ปัญหาอุปสรรคคือ ปัญหาด้านนโยบายในประเด็น 
นโยบายก าหนดให้ท างานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในข้อเท็จจริงของการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ส่งผลให้การประสานงานไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ปัญหาด้านการปฏิบัติงานในประเด็น คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติออกมาล่าช้า ก าหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากและไม่ชัดเจน ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรมีจ านวนจ ากัด คือ เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมการท างานของคนต่างด้าวมีเพียง 1 คน และเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมายแล้วท าให้การด าเนินการไม่ทัน และปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในประเด็น การจั ดส่ง
ใบเสร็จรับเงิน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ล่าช้า 

          อมรวรรณ  ศรีชูเปี่ยม (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง รัฐไทยกับการน านโยบายแรงงานต่างด้าวไป
ปฏิบัติ: ศึกษากรณีแรงงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ในแต่ละนโยบายมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติ 
โดยมีเงื่อนไขมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวของการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

          1. ปัญหาเรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติ 
              นโยบายด้านการจดทะเบียนแรงงาน พบว่า กระบวนการปฏิบัติมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแรงงานมีราคาสูง ท าให้เกิดข้อจ ากัดส าหรับตัวแรงงานที่จะต้องมา      
จดทะเบียน 

             นโยบายด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่า บทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้มีการปฏิบัติ
อย่างแท้จริง และเป็นนโยบายที่มีปัญหาในการปฏิบัติมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายอ่ืน  ๆ เพราะ
พ้ืนฐานแนวคิดของรัฐมิได้มุ่งคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว ท าให้แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับการคุ้มครอง
ทั้งในเรื่องค่าจ้าง สภาพการจ้าง และสวัสดิการแรงงานในด้านอื่น ๆ 

      นโยบายด้านสาธารณสุข พบว่า โดยเปรียบเทียบกับทั้ง 4 นโยบายในการน าไปปฏิบัตินั้นเป็น
นโยบายที่ประสบผลส าเร็จมากสุด เพราะมีความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็มีทัศนคติ
ที่ดีต่อแรงงานต่างด้าว โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว อีกทั้งมีการบริหารงานและ
ประสานงานระหว่างกองหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

              นโยบายด้านการศึกษา พบว่าให้สถานศึกษาถือเป็นหน้าที่ในการที่จะรับเด็กต่างด้าวที่อยู่ใน
วัยการศึกษาเข้ารับการศึกษา 
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         2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
              ปัจจัยของความส าเร็จและล้มเหลวในการน านโยบายด้านสวัสดิการสังคมต่อแรงงานต่างด้าว
ทั้ง 4 นโยบายไปปฏิบัตินั้น นโยบายด้านสาธารณสุขเป็นนโยบายที่ค่อนข้างประสบผลส าเร็จมากกว่า
นโยบายอ่ืน เนื่องจากมีความพร้อมในด้านปัจจัยเชิงองค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนนโยบายที่ไม่
บรรลุผลมากท่ีสุดคือ นโยบายด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากรัฐเน้นแนวคิดไปที่ความมั่นคง
ของรัฐเป็นหลัก สาเหตุของการที่น านโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบผลส าเร็จนั้นประกอบไปด้วยปัจจัย 3 
ประการคือ ปัจจัยภาครัฐ ปัจจัยด้านองค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยด้านกลุ่ม/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

          ประทีป  นทีทวีวัฒน์ (2551, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ : 
ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษาสามารถประมวลผลได้ดังนี้ 
          1. ความซับซ้อนในการบริหารงาน รวมถึงกลไกระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติมี
ขั้นตอนมากมายซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ขั้นตอนในการขอสถานะคนต่างด้าวหรือขอสัญชาติไทยนั้นมี
หลายขั้นตอนเพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหลายระดับ คือตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับ
กระทรวง ซึ่งในบางครั้งหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ยังมีการท างานซ้ าซ้อนกันอีก ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินการเพ่ิมข้ึนไปอีก 
         2. ความพอเพียงของทรัพยากร การขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติมี
จ านวนบุคลากรอยู่อย่างจ ากัด อีกทั้งบุคลากรที่มีอยู่ก็ขาดความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ เนื่องจาก
บุคลากรมาจากการจ้างเหมาชั่วคราว พอหมดภารกิจก็เลิกจ้าง หากได้งบประมาณใหม่ก็จะมีการจ้างใหม่ 
ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคลากรเดิมท่ีเคยท างาน ท าให้ต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้และฝึกฝนกันใหม่ 
          3. รัฐขาดความชัดเจนและความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เป็นเพราะเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนของ
ประเทศหรือมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากนัก เพียงแต่ควบคุมและจ ากัดไม่ให้ชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ 
เหล่านี้ ไปสร้างปัญหาต่อไป ดังนั้นจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับปฏิบัติในการจัดการ 
ควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหากันเอง 
          4. ขาดการสนับสนุน และความร่วมมือจากบุคคลไร้สัญชาติ กล่าวคือบุคคลไร้สัญชาติขาดความ
กระตือรือร้น ความเอาใจใส่ ตลอดจนไม่ยอมปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ รวมถึงขาดความเข้าใจ
ในขอบเขตของสิทธิและหน้าที่ของการได้มีซึ่งสัญชาติไทย ตลอดจนการด าเนินการขอสถานะคนต่างด้าว
หรือขอสัญชาติไทยนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนไม่น้อย ซึ่งก็เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้คนต่างด้าวไม่
ใส่ใจที่จะด าเนินการขอสัญชาติไทย 

         เทวราช  ทองเทพ (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายปรามปรามยาเสพติดปฏิบัติ 
พ้ืนที่อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ ดังนี้ 

          1. ปัจจัยด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติพบว่า เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่รับรู้นโยบายการปราบปรามยาเสพติด แต่การปราบปรามยาเสพติดไม่ประสบผลส าเร็จเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายจริงจัง ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดมีน้อย ขาดแคลนเครื่องมือ และ
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด และไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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          2. ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ พบว่าการด าเนินงานในระบบราชการมี
ความล่าช้า มีการผลักภาระระหว่างหน่วยงาน และยังพบว่าปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องของนโยบายการปราบปรามยาเสพติด 
          3. ปัจจัยด้านทรัพยากรของนโยบาย พบว่า งบประมาณในการปราบปรามกระจัดกระจายในหลาย
หน่วยงาน การจัดสรรล่าช้า และมีจ านวนจ ากัดไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องเสี่ยงกับอันตราย สัดส่วน
งบประมาณด้านการปราบปรามน้อยกว่างบประมาณด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด เนื่องจากรัฐบาลมอง
ว่าควรป้องกันปัญหายาเสพติดมากกว่าปราบปราม 
          4. ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างองค์กรและการควบคุม พบว่า หน่วยงานปราบปรามยาเสพติด
ในพ้ืนที่อ าเภอเขมราฐ มีหลายหน่วยงานมักประสบปัญหาในการประสานงาน ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติด 
          5. ปัจจัยด้านเงื่อนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง พบว่า ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าส่งผลให้ทั้งราษฎรลาว-ไทย หันมาค้ายาเสพติด เพราะเห็นว่ารายได้ดี ขณะที่กลุ่มขบวนการค้ายา
เสพติดฉวยโอกาสจากความไม่สงบของสังคม การเมืองในประเทศ จึงท าการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามา
ในประเทศ 

          วรรณา  จีรุพันธ์ (2550, บทคัดย่อ) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี
นโยบายแก๊สโซฮอล์  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า จากปัญหาวิกฤตราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ส่งผลกระทบถึ ง
ประเทศไทย ท าให้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจแนวคิดการน าพลังงานทดแทนมาใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
พลังงานของประเทศ และเพ่ือประโยชน์ในด้านความมั่นคงของพลังงานด้วยการพ่ึงพาตนเอง โดยเฉพาะ
การน าพลังงานชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ
น ามาแปรรูปเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง เรียกว่า น้ ามันแก๊สโซฮอล์ เพ่ือใช้ทดแทนน้ ามันเบนซิน อันเป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบายแก๊สโซฮอล์เป็นทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
นโยบายจึงได้มีการน ามาตรการต่างๆ มาใช้สนับสนุน เช่น มาตรการภาษี การลดหย่อนเงินน าส่งเข้า
กองทุนน้ ามันและกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการด้านราคาจ าหน่าย การก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ ามัน การเพ่ิมจ านวนสถานีบริการน้ ามัน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นการจูงใจผู้บริโภคให้หันมาใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากข้ึน โดยพิจารณาจากปริมาณการจ าหน่าย
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าในส่วนของการน านโยบายแก๊สโซฮอล์ไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของนโยบายประกอบไปด้วย 

          1. ปัจจัยด้านเนื้อหาสาระของนโยบาย พบว่า เป็นนโยบายที่เป็นการเพ่ิมทางเลือกการใช้พลังงาน 
เมื่อน าไปปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
อย่างชัดเจน ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับและสนับสนุน ท าให้นโยบายมีความเป็นไปได้ 
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
          2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของนโยบาย ประกอบด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจาก
ปัญหาวิกฤติราคาน้ ามันที่ได้สงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั่วประเทศทั้งในระดับมหภาคและระดับ
จุลภาค ปัจจัยทางสังคมจากโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็น 
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การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร การกระจายรายได้ 
ลดปัญหาการว่างงาน และปัจจัยทางการเมืองจากความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ภาวะผู้น า การสนับสนุน
จากชนชั้นน าทางการเมือง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ 

2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

          จากการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า การน าปัจจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการของฝ่ายบริหารที่จัดสรรเพ่ือให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และผลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่า มีปัจจัยที่
ส่งผลกระทบที่ใกล้เคียงกัน เช่น ความไม่ชัดเจนของนโยบาย องค์ความรู้ของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ของนโยบาย เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ท าให้การก าหนดนโยบายต้องเป็นไปตามสภาพ
กาลปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของวรเดช จันทรศร (2556,หน้า 133–134) 
และเลือกใช้ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) โดยที่ตัวแบบนี้เน้นให้ความสนใจไปที่
สมรรถนะขององค์การ เพราะเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับองค์การที่
รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ มีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
เพียงใดมาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือน ามาประกอบการก าหนดนโยบายในครั้ง
ต่อไป 

 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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  บุคลากร   
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  เครื่องมือเครื่องใช้    

 



 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

          การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งศึกษาระดับความส าเร็จ
ของการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ และปัจจัยที่ส่งกระทบต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ เพ่ือน าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 
          3.1 แนวทางการศึกษาวิจัย 
          3.2 การสร้างและทดสอบเครื่องมือการวิจัย 
          3.3 พ้ืนที่และประชากรทางการวิจัย 
          3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 แนวทางการศึกษาวิจัย 
          การศึกษาเรื่อง การน านโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการน า
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ โดยด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 
         1. การศึกษาจากเอกสาร ศึกษารายละเอียดของแนวคิด ทฤษฎี โดยการรวบรวมค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสาร ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
          2. การวิจัยเชิงส ารวจ โดยการออกแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 10 ในเขตกรุงเทพมหานคร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยการสร้างแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 

3.2 การสร้างและทดสอบเครื่องมือการวิจัย 
          การศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริการจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 รวมทั้งสิ้น 180 คน 
เกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ และปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติจากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท าแบบสอบถามก าหนดจุดมุ่งหมายให้ครอบคลุมเนื้อหา
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ตามนิยามเชิงปฏิบัติการ และการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถามได้ด าเนินการปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์จ านวน 3 ท่าน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้เทคนิค 
IOC (Index of Item - Objective Congruence) ได้ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม เท่ากับ 1 จากนั้นได้
ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษาจริง (Pretest) คือ 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นส านักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่  1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  10 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้กับประชากรที่ใช้ในการวิจัยจริง ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.89 

 3.3 พื้นที่และประชากรทางการวิจัย 

         พ้ืนที่ทางการวิจัย ได้แก่ ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 
          ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของส านักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 สังกัดกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน จ านวน 328 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณของ Taro Yamane (อ้างถึงใน ณรงค์ โพธิ์พฤกษา
นันท์, 2556, หน้า 188) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง จ านวน 180 คน 

 สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง 
 n  =    N 
     1+Ne2 

  เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ 
         n =      328 
     1+328(0.05)2 

         N = 180 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวของส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 
ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 328 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 180 คน 
 2. จ าแนกประชากรออกเป็นส านักงาน 
 3. แบ่งจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 180 คน ออกเป็น 10 เขตพ้ืนที่ โดยแบ่งตาม
สัดส่วนของประชากรของส านักงานเขต เพ่ือให้ได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละส านักงานเขต 
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ตารางท่ี 3.1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 

หน่วยงาน จ านวนประชากร 
(คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (N) 

ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 1 36 180  x 36/328  =  20 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 2 16 180  x 16/328  =  9 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 3 22 180  x 22/328  =  12 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 4 35 180  x 35/328  =  19 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 5 29 180  x 29/328  =  16 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 6 36 180  x 36/328  =  20 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 7 46 180  x 46/328  =  26 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 8 38 180  x 38/328  =  20 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่ 9 37 180  x 37/328  =  20 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพพ้ืนที่10 33 180  x 33/328  =  18 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

          ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 ถึง 
ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 จ านวน 180 คน โดยการส่งแบบสอบถามและส่งกลับ ผล
จากการได้รับแบบสอบถามกลับคือมาจ านวน 180 ชุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
          1. ประสานงานไปยังหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขต
พ้ืนที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10  
 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
          3. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น าไปหาค่าทางสถิติ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

       ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   
        การแปรผลข้อมูล ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลผลโดยมีรายละเอียดจ าแนกตามแบบสอบถามดังนี้ 
       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percent) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของประชากร 
        ตอนที่ 2 สมรรถนะขององค์กรในการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติซึ่ง
เป็นการวัดระดับความส าเร็จของนโยบายการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่าตามเกณฑ์การวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
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 ค่าคะแนนการตอบค าถามระดับความส าเร็จของนโยบายการน านโยบายบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวไปปฏิบัติ   

 ค าตอบที่เลือก  คะแนนข้อค าถาม 
 ระดับความส าเร็จมากที่สุด  5 
 ระดับความส าเร็จมาก  4 
 ระดับความส าเร็จปานกลาง  3 
 ระดับความส าเร็จน้อย  2 
 ระดับความส าเร็จน้อยที่สุด  1 

 โดยก าหนดช่วงคะแนนและแปลความหมายของระดับความส าเร็จไว้ 5 ช่วง โดยใช้สูตรค านวณ
ดังนี้ 
   ค่าพิสัย  = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)/จ านวนช่วง 
              = (5 - 1)/5 
              = 0.80 
 จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถก าหนดความหมายของระดับ 1 - 5  

การแปลความหมายค่าคะแนนระดับ 1 – 5 

 ช่วงคะแนน     ความหมาย 
 4.21 - 5.00  มีระดับความส าเร็จ....มากที่สุด 
 3.41 - 4.20  มีระดับความส าเร็จ....มาก 
 2.61 - 3.40  มีระดับความส าเร็จ....ปานกลาง 
 1.81 - 2.60  มีระดับความส าเร็จ....น้อย 
 1.00 - 1.80  มีระดับความส าเร็จ....น้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ  โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณะสุข ด้านการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่างด้าว และด้านการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

          ระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ไปปฏิบัติ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ดังนี้ 

 H0 : ปัจจัยสมรรถนะขององค์กร(ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ระดับ
ความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ   
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 H1 : ปัจจัยสมรรถนะขององค์กร(ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ) มีความสัมพันธ์กับ ระดับ
ความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัต ิ  

 ปัจจัยการบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ใช้มาตราส่วนประมาณค่าเกณฑ์การวัด
ของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

          ค่าคะแนนการตอบค าถามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของนโยบายการน านโยบาย
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 

 ค าตอบที่เลือก  คะแนนข้อค าถาม 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ มากที่สุด  5 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ  มาก   4 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ ปานกลาง  3 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ  น้อย  2 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ  น้อยที่สุด  1 

 โดยก าหนดช่วงคะแนนและแปรความหมายของระดับ 1 - 5 ไว้ 5 ช่วง โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
           ค่าพิสัย = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด)/จ านวนช่วง 
                     = (5-1)/5 
                              = 0.80 
          จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถก าหนดความหมายของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ         
ดังตารางที่ 14 ระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายบริการจัดการแรงงาน 

 ช่วงคะแนน     ความหมาย 
 4.21 - 5.00  มีผลกระทบต่อความส าเร็จ....มากที่สุด 
 3.41 - 4.20  มีผลกระทบต่อความส าเร็จ....มาก 
 2.61 - 3.40  มีผลกระทบต่อความส าเร็จ....ปานกลาง 
 1.81 - 2.60  มีผลกระทบต่อความส าเร็จ....น้อย 
 1.00 - 1.80  มีผลกระทบต่อความส าเร็จ....น้อยที่สุด 

 ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์การบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าร้อยละ (Percent) ส าหรับอธิบายระดับความส าเร็จด้านการบริหารนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว  
 ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะในการบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการสื่อความหายของ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกันผู้วิจัยได้ก าหนดสัญญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 แทน ค่าเฉลี่ย 

S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  N แทน จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้  
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 180 คน โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ตอนตามล าดับ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ค่าความถ่ี และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  
ระดับการศึกษา การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนโยบายบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของนโยบายในการน านโยบายบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวไปปฏิบัติ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน คือ 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง  
 2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากร  
 2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านงบประมาณ  
 2.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสถานที่  
 2.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน   
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ  โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน คือ 
 3.1 ด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 3.2 ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 3.3 ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
 3.4 ด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่างด้าว 
 3.5 ด้านการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 180 คน ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามครบทั้ง 
180 ชุดสามารถน ามาสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 180 คน) ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังปรากฏผลในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 180) 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

        เพศ   
        ชาย 37 20.60 
        หญิง 143 79.40 

รวม 180 100.00 

         ระดับการศึกษา    
         ระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา 23 12.80 
         ระดับปริญญาตรี  153 85.00 
         ระดับปริญญาโท 4  2.20 
         อ่ืน ๆ (ระบ)ุ 0 0 

รวม 180 100.00 

        ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง   
        เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 57 31.32 
        นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 76 42.02 
        นักวิชาการแรงงานช านาญการ 36 20.00 
        อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  11             6.00 
          - เจ้าพนักงานแรงงาน (จ้างเหมาบริการ) 4             0.24 
          - นักวิชาการแรงงาน (จ้างเหมาบริการ) 1             0.06 

          - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 0.12 
          - นิติกร  1 0.06 
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 ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 180) (ต่อ) 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

         ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง (ต่อ) 
          - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 0.18 

รวม 180 100 

         ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
                 ต่ ากว่า 1 ปี 0 0 
                 1 ปี – 4 ปี  118 63.90 
                 5 ปี – 9 ปี 49 27.20 
                10 ปี – 14 ปี 16 8.30 
                15 ปีขึ้นไป  1 0.60 

                      รวม 180 100.00 

 จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 180 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น    
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.40 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20.60 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมาคือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 12.80 และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
2.20 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมา
คือ ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 31.70 ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการ
แรงงานช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน (จ้างเหมาบริการ) คิดเป็น
ร้อยละ 0.24 ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ด ารงต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 0.12 และด ารงต าแหน่ง นิติกร, นักวิชาการแรงงาน 
(จ้างเหมาบริการ) คิดเป็นร้อยละ 0.06 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 1 ปี – 4 ปี  คิดเป็นร้อยละ 63.90  รองลงมา มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 5 ปี – 9 ปี คิดเป็น ร้อยละ 27.20 มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 10 ปี – 14 ปี คิดเป็น ร้อยละ 8.30   
และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 15 ปีขึ้นไป คิดเป็น   
ร้อยละ 0.60  
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
ไปปฏิบัติ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากร ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านงบประมาณ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
สถานที่ และผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัสดุและเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ผลการวิเคราะห์ ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่ าง
ด้าวไปปฏิบัติตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 180 คน ระดับอยู่ในระดับปานกลาง 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วัดจากตัวชี้วัด 5 ด้าน        
ดังปรากฏผลในตารางที่ 7 ถึง ตารางที่ 13  

ตารางที่ 4.2 ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริการจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ (N = 180) 

ปัจจัยด้าน  S.D. ระดับความส าเร็จ 

ปัจจัยด้านโครงสร้าง 3.17 0.85 ระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านบุคลากร 2.75 0.61 ระดับน้อย 

ปัจจัยด้านงบประมาณ 3.23 0.76 ระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านสถานที่ 3.22 1.25 ระดับปานกลาง 

ปัจจัยด้านวสัดุและเครื่องมือเครื่องใช้ 3.31 1.40 ระดับปานกลาง 

รวม 3.18 0.95 ระดับปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 4.2  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 180 คน พบว่า ระดับความส าเร็จของการน า
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับระดับปานกลาง   
( = 3.18)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ปัจจัยด้านวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้  มีระดับความส าเร็จสูงสุด
( = 3.31) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ ( = 3.23) ปัจจัยด้านสถานที่ ( = 3.22) ปัจจัยด้าน
โครงสร้าง ( = 3.17) และปัจจัยด้านบุคลากร ( = 2.75) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ระดับความส าเร็จด้านโครงสร้างของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ                 
                  (N = 180) 

ปัจจัยด้านโครงสร้าง  S.D. ระดับความส าเร็จ 

ปัจจัยด้านโครงสร้าง     

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 2.93 0.91 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการจัด    
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน    

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.07 1.01 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีสายการ    
บังคับบัญชาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน    

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.27 0.74 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการ    
ก าหนดบทบาทและหน้าที่การ    
ด าเนินงานตามนโยบายไว้อย่าง    
ชัดเจน    

หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติ 3.40 0.74 ระดับปานกลาง 
งานที่เหมาะสมและสอดคล้อง    
กับนโยบายการบริหารจัดการ    
แรงงานต่างด้าว    

รวม 3.16 0.85 ระดับปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 180 คน  ในปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างของการน า
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความส าเร็จด้าน
โครงสร้างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานมี
แผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีระดับ
ความส าเร็จสูงสุด ( =3.40) รองลงมา คือ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการ
ก าหนดบทบาทและหน้าที่การด าเนินงานตามนโยบายไว้อย่างชัดเจน ( =3.27) ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีสายการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ( =3.07) และศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการจัดโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ( =2.93) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ระดับความส าเร็จด้านบุคลากรของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
                 ไปปฏิบัติ (N = 180) 

  ปัจจัยด้านบุคลากร  S.D. ระดับความส าเร็จ 

ปัจจัยด้านบุคลากร     

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 2.94 0.95 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการจัด    
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อ    
การปฏิบัติงาน    

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ 3.63 0.66 ระดับมาก 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ    
เจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงาน    

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจใน 3.33 0.79 ระดับปานกลาง 
นโยบายการบริหารจัดการแรงงาน    
ต่างด้าวในการปฏิบัติงาน    

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจใน 3.40 0.83 ระดับปานกลาง 
การปฏิบัติงาน    

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.43 0.76 ระดับมาก 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จได้รับการ    
สนับสนุนอัตราก าลังจาก    
หน่วยงานอย่างเพียงพอ    

รวม 2.75 0.61 ระดับปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.4 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 180 คน ในปัจจัยย่อยด้านบุคลากรของการน า
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความส าเร็จของการน า
นโยบายบริการจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.75) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ก่อนการปฏิบัติงาน มีระดับความส าเร็จสูงสุด ( = 3.63) รองลงมา คือ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จได้รับการสนับสนุนอัตราก าลังจากหน่วยงานอย่างเพียงพอ ( = 3.43) เจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ( = 3.40) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหาร
จัดการแรงานต่างด้าวในการปฏิบัติงาน ( = 3.33) และ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จมีการจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ( = 2.94)  ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.5 ระดับความส าเร็จด้านงบประมาณของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
                 ไปปฏิบัติ (N = 180) 

ปัจจัยด้านงบประมาณ  S.D. ระดับความส าเร็จ 

ปัจจัยด้านงบประมาณ     

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.26 0.75 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จได้รับ    
งบประมาณส าหรับ ด าเนินการ    
ตามนโยบายบริหารจัดการ    
แรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสม    

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.20 0.76 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ได้รับการ      
จัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม    
กับแผนการปฏิบัติงานทีวางไว้      

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.12 0.76 ระดับปานกลาง 
ด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ได้รับการ    
สนับสนุนด้านงบประมาณทันเวลา    

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป 3.26 0.77 ระดับปานกลาง 
ตามแผนงานที่วางไว้    

การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป 3.27 0.80 ระดับปานกลาง 
อย่างมีประสิทธิภาพ    

รวม 3.23 0.76 ระดับปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.5 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 180 คน ในปัจจัยย่อยด้านงบประมาณของการน า
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความส าเร็จของการน านโยบาย
บริการจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับความส าเร็จสูงสุด ( = 3.27) 
รองลงมา คือ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จได้รับงบประมาณส าหรับ ด าเนินการตาม
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสม และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่    
วางไว้ ( = 3.26) ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงานทีวางไว้ ( = 3.20) และศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทันเวลา ( = 3.12) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ระดับความส าเร็จด้านสถานที่ของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ  
                 (N = 180) 

 ปัจจัยด้านสถานที่  S.D. ระดับความส าเร็จ 

ปัจจัยด้านสถานที่     

สถานที่ตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน 3.26 2.48 ระดับปานกลาง 
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมี    
ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน    

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน    3.16 0.86 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีความ    
เหมาะสมต่อการให้บริการ    

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.22 0.82 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการ    
เดินทางที่สะดวกต่อผู้รับบริการ    

ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงาน 3.26 0.82 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีความ    
พร้อมในการให้บริการ    

รวม 3.22 1.25 ระดับปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 180 คน ในปัจจัยย่อยด้านสถานที่ของการน า
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความส าเร็จของการน า
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.22) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีความพร้อมในการ
ให้บริการ และสถานที่ตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน มีระดับความส าเร็จสูงสุด (  = 3.26) รองลงมา คือ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จมีการเดินทางที่สะดวกต่อผู้รับบริการ (  = 3.22) และศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีความเหมาะสมต่อการให้บริการ (  = 3.16) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 ระดับความส าเร็จด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ของการน านโยบายบริหาร 
                จัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ  (N = 180) 

  ด้านด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือ เครื่องใช้ 

 S.D. ระดับความส าเร็จ 

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้   
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.24 0.72 ระดับปานกลาง 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีวัสดุ     
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ    
ปฏิบัติงาน    

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน 3.48 3.93 ระดับมาก 
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีวัสดุ    
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ    
ให้บริการ    

หน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 3.20 0.77 ระดับปานกลาง 
ตรงตามความต้องการในการ    
ปฏิบัติงาน    

หน่วยงานมีการตรวจสอบ ดูแล 3.33 0.74 ระดับปานกลาง 
วัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้    
งานอยู่ตลอดเวลา    

หนว่ยงานมีการอบรมผู้ปฏิบัติงาน  3.23 0.82 ระดับปานกลาง 
ให้สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ    

                   รวม 3.31 1.40 ระดับปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.7 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 180 คน ในปัจจัยย่อยด้านวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ ของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ พบว่า ระดับความส าเร็จของ
การน านโยบายบริการจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.31) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ
การให้บริการ มีระดับความส าเร็จสูงสุด (  = 3.48) รองลงมา คือ หน่วยงานมีการตรวจสอบ ดูแลวัสดุ
อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา (  = 3.33) ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (  = 3.24) หน่วยงานมีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้
สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (  =  3.23) และหน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตรงตาม
ความต้องการในการปฏิบัติงาน (  = 3.20)  ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ  โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณะสุข ด้านการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่างด้าว และด้านการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

ตารางท่ี 4.8  ระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายบริการจัดการแรงงาน 
       ต่างด้าวไปปฏิบัติ (N = 180) 

ด้านความส าเร็จของการน า    
นโยบายบริหารจัดการแรงาน 

ต่างด้าวไปปฏิบัติ 
 S.D. ระดับปัจจัยที่ส่งผล  

    
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ 
การน านโยบายบริหารจัดการแรงงาน   

ต่างด้าวไปปฏิบัติ   

ด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3.43 0.81 ระดับมาก 

ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 3.40 0.82 ระดับปานกลาง 

ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณะสุข 3.31 0.80 ระดบัปานกลาง 

ด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 3.44  0.77 ระดับมาก 
ด้านแรงงานต่างด้าว    

ด้านการด าเนินการจดทะเบียน 3.41 0.86  ระดับมาก 
แรงงานต่างด้าว    

                   รวม 3.39 0.81 ระดับปานกลาง 

 จากตารางที่ 4.8 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 180 คน เกี่ยวกับระดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงานต่างด้าวไปปฏิบัติ  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยด้านการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่างด้าวส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงานต่างด้าว
ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับสูงสุด ( = 3.44) รองลงมา คือ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ( = 3.43) 
ด้านการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ( = 3.41) ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม (  =      
3.40) และด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ( = 3.31) ตามล าดับ 
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การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ (ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัย
ด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ) ที่ส่งผลต่อ
ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 H0 : ปัจจัยสมรรถนะขององค์กร(ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ระดับ
ความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ   
 H1 : ปัจจัยสมรรถนะขององค์กร(ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ) มีความสัมพันธ์กับ ระดับ
ความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ  
 
ตารางที่ 4.9  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะขององค์กรและระดับความส าเร็จ 
                  ของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ (N = 180) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะขององค์กร 
สมรรถนะขององค์กรในการน านโยบาย และผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ N Pearson’s Sig แปลผล 

  Correlatio
n 

(2 - tailed)   

ปัจจัยด้านโครงสร้าง 180 1 .000 มีความสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 180 .663** .000 มีความสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านงบประมาณ 180 .586** .000 มีความสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านสถานที่ 180 .424** .000 มีความสัมพันธ์ 

ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 180 .465** .000 มีความสัมพันธ์ 
เครื่องใช้ 

** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะขององค์กรและระดับ
ความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติโดยวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า ปัจจัยคุณภาพขององค์กรและผล
ของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
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 ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้าง มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของ
องค์กรและผลของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ มากที่สุด (r = 1.00)  มีค่า Sig. 
(2-tailed) เท่ากับ .000 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จขององค์กร
และผลของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ (r = .663) มีค่า Sig. (2 - tailed) เท่ากับ 
.000 ปัจจัยด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จขององค์กรและผลของการน านโยบาย
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ (r = .586) มีค่า Sig. (2 - tailed) เท่ากับ .000 ปัจจัยด้านวัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จขององค์กรและผลของการน านโยบาย
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ (r = .465) มีค่า Sig. (2 - tailed) เท่ากับ .000 และปัจจัยด้าน
สถานที่ มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จขององค์กรและผลของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวไปปฏิบัติ (r = .424) มีค่า Sig. (2 - tailed) เท่ากับ .000 ตามล าดับ 

 ปัจจัยสมรรถนะขององค์กร(ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ) มีความส าพันธ์กับระดับ
ความส าเร็จขององค์กรและผลของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ โดยมีค่า Sig. 
(2 - tailed) เท่ากับ .000 ทุกข้อ ซึ่งหมายถึงทุกข้อปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ปัจจัยสมรรถนะขององค์กร(ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
งบประมาณ ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ) ส่งผลต่อระดับ
ความส าเร็จขององค์กรและผลของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

 ตอนที่ 4 ผลการบริหารนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ ออกเป็น        
5 ปัจจัย ประกอบด้วย ควรก าหนดนโยบายการบริหารแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจน ควรปรับปรุง
แนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ควรก าหนดนโยบายให้ควบคุมทุกกลุ่มเป้าหมายและแนว
ทางการปฏิบัติ ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 4.10  ระดับร้อยละของระดับความส าเร็จด้านการบริหารนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว    
                    (N = 180) 

ด้านการบริหารนโยบายบริหาร
แรงงานต่างด้าว 

มาก
ที่สุด  

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม 

การบริหารนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว 

ควรก าหนดนโยบายการบริหาร 35.60 26.70 18.30 14.40 5.00 100 
แรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจน  
และต่อเนื่อง  

ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหาร 15.00 23.30 28.90 20.60 12.20 100 
จัดการแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม  
และสอดคล้องกับสถานการณ์  

ควรก าหนดนโยบายให้ครอบคลุม 15.00 22.20 27.20 19.40 16.20 100 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทาง  
การปฏิบัติ  

ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่  3.90 10.60 21.00 33.90 30.60 100 
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
ด าเนินงานตามนโยบาย  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับ 16.70  12.20 18.90 19.40 32.80 100 
การอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ในนโยบายบริหารจัดการแรงงาน  
ต่างด้าว อย่างสม่ าเสมอ  

 จากตารางที่ 4.10 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 180 คน ในปัจจัยด้านการบริหารนโยบายบริหาร
แรงงานต่างด้าว ขององค์กรในการน านโยบายบริการจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ตามทัศนะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ควรก าหนดนโยบายการบริหารแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและต่อเนื่องมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
35.60 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายบริหาร 



 
 
 
 

จัดการแรงงานต่างด้าว อย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 16.70 ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และควรก าหนดนโยบายให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ปัจจัยด้านการบริหาร
นโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว ในระดับต่ าที่สุด คือ ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย คิดเป็นร้อยละ 3.90 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการท าให้นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวประสบผลส าเร็จ  

 1. ควรก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 35.60 คิดว่า ควรก าหนดนโยบาย
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง มีระดับความส าเร็จมากที่สุด รองลงมา 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 มีระดับความส าเร็จมาก และผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 คิดว่า มีระดับความส าเร็จน้อยที่สุด 

 2. ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมและสอดคลอดคล้องกับ
สถานการณ ์
             ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 คิดว่า ควรปรับปรุง
แนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์  มีระดับ
ความส าเร็จปานกลาง รองลงมา จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 มีระดับความส าเร็จมาก และผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 คิดว่า มีระดับความส าเร็จน้อยที่สุด 

 3. ควรก าหนดนโยบายให้ครบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
              ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90 คิดว่า ควรก าหนดนโยบาย
ให้ครบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย มีระดับความส าเร็จน้อย รองลงมา 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 มีระดับความส าเร็จน้อยที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.90 คิดว่า มีระดับความส าเร็จมากที่สุด 

 4. ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย 
              ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 คิดว่า ควรมีการส่งเสริมให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย มีระดับความส าเร็จปานกลาง รองลงมา 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 มีระดับความส าเร็จมาก และผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 27 คน     
คิดเป็นร้อยละ 15.00 คิดว่า มีระดับความส าเร็จมากที่สุด 

 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้วยอย่างสม่ าเสมอ 
              ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 คิดว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้วยอย่างสม่ าเสมอ มีระดับ
ความส าเร็จน้อยที่สุด รองลงมา จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 มีระดับความส าเร็จน้อย และผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 คิดว่า มีระดับความส าเร็จมาก  
 



 
 
 
 

 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว   
 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 ควรจัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจก่อนการลงมือปฏิบัติงานจริง ควรจัดหาสถานที่
เหมาะสมกว่า  ที่เคยปฏิบัติ จัดเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์คอยให้ค าปรึกษาแนะน า ณ สถานที่ให้บริการ 
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรร
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้รับล่าช้า สืบเนื่องมาจากการก าหนดระยะเวลา
ตามนโยบายกระชั้นชิด จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ให้เหมาะสม มีระยะเวลาในการด าเนินการ จัดสรรเงินและเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้ทันกับก าหนด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้ ความเข้าใจในงาน ไม่ควรเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีก
ควรหันมาด าเนินการแบบน าเข้า (MOU) ให้มีประสิทธิภาพดีกว่า เนื่องจากการเปิดจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว ที่ผ่านมาหลายปี ผลของการเปิดจดทะเบียนไม่ได้มีแรงงานต่างด้าว มาจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นแต่
อย่างใด กลับท าให้ต่างด้าวหลบหนีอยู่ในประเทศมาขึ้น คือมีการเข้ามาไม่ได้กลับออกไป จึงไม่เห็นด้วยกับ
การเปิดจดทะเบียนใหม่ แต่เห็นด้วยกับการน าเข้า (MOU) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ควรท าความ
ต้องการของนายจ้าง ที่กลัวแรงงานต่างด้าวหลบหนีไม่มีแรงงานต่างด้าวท างาน ซึ่งมักจะมีการเรียกร้องให้
เปิดจดทะเบียนใหม่ การด าเนินการแบบน าเข้า (MOU) จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องและดีที่สุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 3) เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ส านักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 จ านวน 328 
คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณของ Taro Yamane (อ้างถึงใน ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 
2556, หน้า 188) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มประชากร
ตัวอย่าง จ านวน 180 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย  
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์กรในการน านโยบายบริหารจัดการแรงานต่างด้าว
ไปปฏิบัติ  
 ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ไปปฏิบัติ 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามทัศนะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิตส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย ค านวณค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)   

5.1 สรุปผลการการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ โดย 1) ระดับความส าเร็จ
ขององค์กรในการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ตามทัศนะของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
เขตพ้ืนที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 จ านวน 180 คน 
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ปัจจัยด้านวัสดุและเครื่องมือ เครื่องใช้  2) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 3) แนวทางการปรับปรุงการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวไปปฏิบัติ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น ควรก าหนดนโยบายการบริหารแรงงานต่างด้าวให้มี
ความชัดเจน, ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว, ควรก าหนดนโยบายให้ควบคุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติ, ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ ข้อเสนอแนะแนวทางในการท าให้นโยบายบริหารจัดการ
แรงงานด่าวด้าวประสบผลส าเร็จ และ 4) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว    

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.40 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 85.00 ด ารงต าแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 42.20 และมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 1 ปี – 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.90   

 ตอนที่ 2 ระดับความส าเร็จขององค์กรในการน านโยบายบริหารจัดการแรงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 
 ผลการศึกษาระดับความส าเร็จขององค์กรในการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไป
ปฏิบัติ พบว่า ระดับความส าเร็จขององค์กรในการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ปัจจัยด้านโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าเร็จด้านโครงสร้าง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ การด าเนินงานตามนโยบายไว้
อย่างชัดเจน และศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการจัดโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน อยู่
ในระดับต่ าสุด ตามล าดับ 

 ปัจจัยด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าเร็จด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการอบรมให้ความรู้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จได้รับการสนับสนุนอัตราก าลังจากหน่วยงานอย่างเพียง และ ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีการจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต่ าสุด 
ตามล าดับ  

  ปัจจัยด้านงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าเร็จด้านงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ใน
ระดับสูงสุด รองลงมา คือ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และ ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทันเวลา อยู่ในระดับต่ าสุด ตามล าดับ 
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 ปัจจัยด้านสถานท่ี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าเร็จด้านสถานที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีความพร้อมใน
การให้บริการ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ สถานที่ตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ
เบ็ดเสร็จมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  และ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการ อยู่ในระดับต่ าสุด ตามล าดับ 

 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความส าเร็จด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ หน่วยงานมีการตรวจสอบ ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  และหน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ตรงตามความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต่ าสุด ตามล าดับ 

 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 
 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายบริหารจัดการแรงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่างด้าว อยู่ในระดับสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง และด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข อยู่ในระดับต่ าสุด 
ตามล าดับ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะขององค์กร (ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
เครื่องใช้) กับระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 

          ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์กรมีความสัมพันธ์
กับระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.1 โดยพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านงบประมาณ 
ตามล าดับ 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามทัศนะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพ้ืนที่ 1 ถึง ส านักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พบว่า อยู่ในระดับ
น้อย โดยแบ่งออกเป็น ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนส่วนในการด าเนินงานตาม
นโยบาย อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง และควรก าหนดนโยบายการ
บริหารแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง อยู่ในระดับต่ าสุด ตามล าดับ ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การท าให้นโยบายบรหิารจัดการแรงงานด่าวด้าวประสบผลส าเร็จ 
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 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. ควรก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
    ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า 
     การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง จะสามารถ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายชัดเจน 
มีแนวทางในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความชัดเจนกับนายจ้างและลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว) 
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ เข้าใจล าดับขั้นตอนและพร้อมให้ความร่วมมือมากขึ้น  
อ านวยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการให้บริการ การปรับเปลี่ยนนโยบายต้องเปลี่ยนวิธีการท างานใหม่
ท าให้เสียเวลา   

 2. ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารัดการแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมและสอดคลอดคล้อง
กับสถานการณ ์
     ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า  
    การปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องจะต้องไม่ให้กระทบต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่จะ
ไปให้ถึง เห็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขอาจจะกระทบกับแนวนโยบายที่วางไว้ ก็สามารถปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินการตามนโยบายนั้นให้เหมาะสมได้ สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันทีสามารถปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ให้เหมาะสมและสอด
คลอดคล้องกับสถานการณ์สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

 3. ควรก าหนดนโยบายให้ครบคลุ่มทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
             ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า  
    หลังจากมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วจะต้องมองไปที่กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานง่ายขึ้น จะส่งผลดีแก่นายจ้าง แรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลดช่องว่างของ
กฎหมายในการน าไปแสวงหาผลประโยชน์   

 4. ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย 
             ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า  
    การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการบูรณาการ การท างานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสาธารณสุข การประสานงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท างานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้นและเร็วขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม มีการประชุมร่วมกันเพ่ือให้ทราบว่า
แต่ละหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อะไร สามารถเอ้ืออ านวยระหว่างการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยได้อย่างไร 
เพ่ือที่จะให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับรู้รับทราบ
ปัญหาและหาทางแก้ไขได้ดีที่สุด 
 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ 
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             ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า  
    เมื่อมีการก าหนดเป้าหมาย/นโยบายที่ชัดเจนแล้ว ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความ
เข้าใจในนโยบาย ในฐานะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากนโยบายการ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เป็นนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งจะมี
การเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขั้นตอนเสมอ จึงควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือจะได้
ปฏิบัติงานได้ตามแนวนโยบาย ที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละเขตพ้ืนที่ยังมีการปฏิบัติที่ไม่
เหมือนกัน ควรให้การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้
ปฏิบัติงานต่างด้าวโดยตรง การอบรมในเรื่องขอนโยบายที่ออกมาใหม่จะช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจให้ถ่อง
แท้ก่อนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจจะ
สามารถอธิบายนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ได้อย่างชัดเจนและตรงเหตุผล ลดปัญหาการไม่เข้าใจกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ ควรพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คือ การเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลา เพ่ือให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 ข้อเสนอแนะในการบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ก่อนการลงมือปฏิบัติงานจริง การจัดหาสถานที่เหมาะสม การจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
ประสบการณ์คอยให้ค าปรึกษาแนะน า ณ สถานที่ให้บริการ ความมีการปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวให้เหมาะสม ทั้งเรื่องระยะเวลาการด าเนินการ งบประมาร และเอกสารต่าง ๆ ควรหันมาด าเนินการ
แบบน าเข้า (MOU) ให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรท าตามความต้องการของนายจ้างมากเกินไป 

 นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ยังมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน คือ การเอาจริงเอา
จังกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ และดูแลสิทธิของแรงงานต่างด้าวให้ครบถ้วน เช่น 
สิทธิในการรวมตัว การต่อรอง การศึกษา การรักษาพยาบาล การประกันสังคม ฯลฯ เพ่ือให้เป็นแรงงาน
คุณภาพเช่นเดียวกับคนไทย และแรงงานไทยควรจะมีโอกาสท างานได้มากขึ้นในงานบางประเภทซึ่งใช้
แรงงานต่างด้าวอยู่ในปัจจุบัน 

5.2 อภิปรายผล 

          จากผลการวิจัยท าให้พบว่า ระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไป
ปฏิบัติ มีระดับความส าเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านโครงสร้าง ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ด้านแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบว่า เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อระดับความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านโครงสร้างมี
ความสัมพันธ์มากท่ีสุด ซึ่งหมายความว่า หน่วยงานต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งสอดคล้องกับตับแบบทางด้านการจัดการ (Management 
Model) ซึ่งตัวแบบนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีองค์การ เน้นให้ความสนใจไปที่สมรรถนะของ
องค์การ เพราะเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการน า 
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นโยบายไปปฏิบัติมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด ในลักษณะนี้
นโยบายที่จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากรที่อยู่ในองค์การ
จะต้องมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการบริหารและด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การยัง
ต้องมีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
งบประมาณ (วรเดช จันทรศร, 2556 หน้า 133-134) และยังสอดคล้องกับงานวิจัย พาณุ พิทักษ์  (2546 
บทคัดย่อ) ที่พบในลักษณะใกล้เคียงกันคือ การปฏิบัติงานตามโครงสร้างและการจัดองค์กร การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอน การปฏิบัติงานตามบุคลากร การปฏิบัติงานตามสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลา อยู่ในระดับปานกลาง  

          นอกจากนั้น จากการวิเคราะห์การบริหารนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามทัศนะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพบว่า ควรก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่องมีความส าคัญมากที่สุดต่อระดับความส าเร็จของการน านโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไป
ปฏิบัติ เนื่องจากจะเห็นได้ว่า นโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐในแต่ละ  ปีนั้น จะ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือรูปแบบการปฏิบัติให้เป็นไปตามสภาวการณ์ของแต่ละปัจจัย หรือตามแต่ข้อ
เรียกร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากภาครัฐมีความชัดเจนและต่อเนื่องในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว จะสามารถท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ 

5.3 ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ    
 1. หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ควรค านึงถึงโครงสร้างของหน่วยงานโดยการก าหนดวัตถุประสงในการจัดตั้ง ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ โดยให้มีแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ในขณะนั้น ควรก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการด าเนินงานตามนโยบายให้ชัดเจน 
ตลอดจนมีสายการบังคับบัญชาให้การปฏิบัติงานที่  
  2. หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ควรค านึงถึงปัจจัยด้านบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนการออกไปปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การการสนับสนุนจัดหา
อัตราก าลังของบุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างเหมาะสม  
 3. หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ควรค านึงปัจจัยด้านงบประมาณ ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด สนับสนุนจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ตาม
แผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ 
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 4. หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ควรค านึงปัจจัยด้านสถานที่  ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสมรรถนะความส าเร็จขององค์กรในการน านโยบายบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ต้องมีความพร้อมใน
การให้บริการแก่ นายจ้าง (สถานประกอบการ) และแรงงานต่างด้าว ที่มาติดต่อขอขึ้นทะเบียน ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ต้องมีสภาพเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการสามารถ
เดินทางมาใช้บริการได้สะดวก 
 5. หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ควรค านึงปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตั้ง
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ควรจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้
เพียงพอต่อการให้บริการนายจ้าง (สถานประกอบการ) และแรงงานต่างด้าว ที่มาติดต่อขอขึ้นทะเบียน ต้อง
ตรวจสอบดูแลวัสดุอุปกรณ์ประจ าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 6. หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
ควรค านึงปัจจัยด้านความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงานต่างด้าวไปปฏิบัติโดยก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ในด้านแรงงานต่างด้าว ให้ชัดเจน การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยรวมส่งผลท าให้สามารถ
แก้ปัญหาในด้านความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ได้อีกทางหนึ่ง  

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับ ผลดี ผลเสีย ในการน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ตามข้อตกลง "เอ็มโอยู" (MOU - Memorandum Of Understanding) หรือบันทึกความเข้าใจที่
รัฐบาลไทยท าไว้กับรัฐบาลประเทศต้นทาง (ลาว เมียนมา กัมพูชา) ซึ่งผู้ศึกษาคาดว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่า
การเปิดจดทะเบียน (ขึ้นทะเบียน) เนื่องจากการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาหลายปี ผลของการ
เปิดจดทะเบียนไม่ได้มีแรงงานต่างด้าว มาจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด   
 2. ควรศึกษาถึงสาเหตุของสภาพการท างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ในงานที่แรงงานไทย         
ไม่ต้องการท า [งานประเภท 3 D นั่นคือ งานสกปรก (Dirty Job) งานยาก (Difficult Job) และงานอันตราย 
(Dangerous Job) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท าให้เกิดการน าเข้าแรงงานต่างด้าวมาทดแทน 
 3. ควรศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีจากนายจ้างเดิม การเปลี่ยนงาน หลบหนี 
การย้ายถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้แรงงานต่างด้าว กลับไปอยู่ในสภาพผู้หลบหนีเข้าเมือง เป็นแรงงานที่
ผิดกฎหมาย และไม่สามารถข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหลักของนายจ้างให้ด าเนินการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  
 4. ควรศึกษาเรื่อง ความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมรับ AEC ด้วยการ
จัดระเบียบ ให้โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้ง แรงงานต่างด้าว และฝ่ายนายจ้าง ทั้งในแง่กฎหมาย 
ธรรมมาภิบาล ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทันสมัย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
   



 
 

 
 
 
 

 
 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 

--------------------------------- 

 วัตถุประสงค์แบบสอบถามนี้ จัดท าเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการค้นคว้าอิสระเพ่ือ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของการน า
นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ โดยข้อมูลแบบสอบถามจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาเท่านั้น 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                                                  เจนจริา  เดชะรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขที.่.......................... 



 
 

 
 
 
 

55 

 
ค าอธิบายศัพท์เฉพาะ 
 -  หน่วยงาน หมายถึง กรมการจัดหางาน 
 -  ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง สถานที่รับรายงานตัวแรงงาน
   ต่างด้าว 
 -  เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการจด
   ทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง          ที่ท่านเลือกและเติมค าลงในช่องว่าง 
 
1. เพศ 
               ชาย                                                   หญิง 
 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
               อาชีวศึกษา อนุปริญญา                 ปริญญาตรี 
              ปริญญาโท                                         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................  
 
3. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
                เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
                นักวิชาการแรงงานช านาญการ  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................   
  
4.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว.................ปี 
                ต่ ากว่า 1 ป ี    1 ปี – 4 ปี 
                5 ปี – 9 ปี      10 ปี – 14 ปี 
                15 ปีขึ้นไป     
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ตอนที่ 2  สมรรถนะขององค์กรในการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 
 ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติงานเพียงข้อละ 1 ช่อง 

การบริหารจัดการงานตามนโยบาย 
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยด้านโครงสร้าง      
5. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ      
   เบ็ดเสร็จมีการจัดโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน      
6. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ      
   เบ็ดเสร็จมีสายการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานที่      
   ชัดเจน      
7. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ      
   เบ็ดเสร็จมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่การ      
   ด าเนินงานตามนโยบายไว้อย่างชัดเจน      
8. หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ      
   สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการแรงงาน      
   ต่างด้าว      
ปัจจัยด้านบุคลากร      
9. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ        
   เบ็ดเสร็จมีการจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ      
   ต่อการปฏิบัติงาน      
10. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เพื่อเป็นการ      
     เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนการ      
     ปฏิบัติงาน      
11. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการ      
     บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในการปฏิบัติงาน      
12. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน      
13. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ      
     เบ็ดเสร็จได้รับการสนับสนุนอัตราก าลังจาก      
     หน่วยงานอย่างเพียงพอ      
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การบริหารจัดการงานตามนโยบาย 
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยดา้นงบประมาณ      
14. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ      
     เบ็ดเสร็จได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินการ      
     ตามนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว      
     อย่างเหมาะสม      
15. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว      
     แบบเบ็ดเสร็จได้รับการจัดสรรงบประมาณที่      
     เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้      
16. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ      
     เบ็ดเสร็จได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ      
     ทันเวลา      
17. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานที่      
     วางไว้      
18. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี      
     ประสิทธิภาพ      
ปัจจัยด้านสถานที่      
19. สถานที่ตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน      
     ต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จมีความเหมาะสมต่อการ      
     ปฏิบัติงาน      
20. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว       
     แบบเบ็ดเสร็จมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ      
21. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว      
     แบบเบ็ดเสร็จมีการเดินทางท่ีสะดวกต่อ      
     ผู้รับบริการ      
22. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว      
     แบบเบ็ดเสร็จมีความพร้อมในการให้บริการ      
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การบริหารจัดการงานตามนโยบาย 

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้      
23. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว      
     แบบเบ็ดเสร็จมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อ      
     การปฏิบัติงาน      
24. ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว      
     แบบเบ็ดเสร็จมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการ      
     ให้บริการ      
25. หน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตรงตามความ      
     ต้องการในการปฏิบัติงาน      
26. หน่วยงานมีการตรวจสอบ ดูแลวัสดุอุปกรณ์      
     ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา      
27. หน่วยงานมีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้สามารถ      
     ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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ตอนที่ 3  ปัจจัยความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 
 ค าชี้แจง : กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติงานเพียงข้อละ 1 ช่อง 

การบริหารจัดการงานตามนโยบาย 
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยความส าเร็จของการน านโยบายบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 

     

28. ด้านการแก้ไขปัญหาความม่ันคง      
29. ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม       
30. ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข      
31. ด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน            
     ต่างด้าว        
32. ด้านการด าเนินการจดทะเบียนแรงงาน            
     ต่างด้าว      
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ตอนที่ 4  การบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 ท่านคิดว่าแนวทางในการท าให้นโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวประสบผลส าเร็จ ควร
ด าเนินการด้วยวิธีใด (กรุณากรอกหมายเลขตามล าดับความส าคัญจากมากที่สุดเท่ากับ 1 รองลงมา
ตามล าดับ) 
  1.  ควรก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและ                                
                         ต่อเนื่อง 
                         เหตุผล........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ..................................... 
....................................................................................................................................... ........................... 
 
  2.  ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมและ 
           สอดคล้องกับสถานการณ์  
                         เหตุผล......................................................................................................................  
......................................................................................................... .........................................................         
............................................................................................................................. ..................................... 
 
  3. ควรก าหนดนโยบายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติ 
       ตามนโยบาย 
                         เหตุผล....................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................... 
 
  4. ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม 
                        นโยบาย 
                         เหตุผล............................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................... .........................................................................................  
 
  5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย 
                        บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ 
                        เหตุผล.....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................... 
 ............................................................................................................................. .................................. 
........................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
........................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
........................................................................................................................................................ ....... 
 .......................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
 

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถาม 

เร่ือง  การน านโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ 
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แสดงผลการวิเคราะห์ 
เรื่อง  การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 IOC (Index of Item-Objective Congruence) 

----------------------------------- 

GET 
FILE='C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
SAVE OUT 
FILE='C:\Users\Administrator\Documents\หาค่า IOC แบบสอบถาม.sav' /COMPRESSED. 
DESCRIPTIVES VARIABLES = ไม่ซับซ้อน, การบังคับบัญชาชัดเจน, นโยบายไว้อย่างชัดเจน,สอดคล้องกับนโยบาย,
อัตราก าลัง,อบรมเจ้าหน้าที่,เข้าใจในนโยบาย,เข้าใจในการปฏิบัติงาน, สนับสนุนอัตราก าลัง,ได้รับงบประมาณตาม
แผนงาน, งบประมาณทันเวลา, เป็นไปตามแผนงาน, มีประสิทธิภาพ, สถานที่ตั้ง, มีความเหมาะสม, เดินทางที่สะดวก
,พร้อมในการให้บริการ,วัสดุอุปกรณ์, วัสดุอุปกรณ์ให้บริการ, สนับสนุน,พร้อมใช้งานตลอดเวลา, สามารถใช้วัสดุ,ความ
มั่นคง, อาชญากรรม, สาธารณสุข, การก าหนดแผน, แรงงานต่างด้าว, ก าหนดนโยบาย, ปรับปรุง, ครอบคลุม,ส่วนร่วม
,สม่ าเสมอ 
 /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
Descriptives 
[DataSet1] C:\Users\Administrator\Documents\หาค่า IOC แบบสอบถาม.sav 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีการจดัโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 3 1.00 .000 
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีสายการบังคับบัญชาการ 3 1.00 .000 
ปฏิบัติหน้าท่ีชัดเจน    
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีการก าหนดบทบาทและหน้าที ่ 3 1.00 .000 
การด าเนินงานตามนโยบายไว้อย่างชัดเจน    
หน่วยงานมีแผนการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง 3 1.00 .000 
กับนโยบายบริการจดัการแรงงานต่างด้าว    
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีการจดัอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี 3 1.00 .000 
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน    
หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เพือ่เป็นการเตรียมความ 3 1.00 .000 
พร้อมของเจ้าหน้าท่ีก่อนการปฏบิตัิงาน    
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหาร 3 1.00 .000 
จัดการแรงงานต่างด้าวในการปฏบิัติงาน    
เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 3 1.00 .000 
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ ได้รับการสนับสนุนอัตราก าลัง 3 1.00 .000 
จากหน่วยงานอย่างเพียงพอ    
ได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินการตามนโยบายบริหาร 3 1.00 .000 
จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสม    
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับแผนการ 3 1.00 .000 
ปฏิบัติงานที่วางไว้    
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ ได้รับการสนับสนุนด้าน 3 1.00 .000 
งบประมาณทันเวลา    
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 3 1.00 .000 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 3 1.00 .000 
สถานท่ีตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีความเหมาะสมต่อ 3 1.00 .000 
การปฏิบัติงาน    
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีความเหมาะสมต่อการ 3 1.00 .000 
ให้บริการ    
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีการเดินทางที่สะดวกต่อ 3 1.00 .000 
ผู้รับบริการ    
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีความพร้อมในการให้บริการ 3 1.00 .000 
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีวัสดุอปุกรณีที่เพียงพอต่อการ 3 1.00 .000 
ปฏิบัติงาน    
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีวัสดุอปุกรณ์ที่เพียงพอต่อการ 3 1.00 .000 
ให้บริการ    
หน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตรงตามความต้องการ 3 1.00 .000 
ในการปฏิบัติงาน    
หน่วยงานมีการตรวจสอบ ดูแลวสัดุอุปกรณ์ใหม้ีสภาพ 3 1.00 .000 
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา    
หน่วยงานมีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้วัสด ุ 3 1.00 .000 
อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ด้านการแกไ้ขปัญหาความมั่นคง 3 1.00 .000 
ด้านการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม 3 1.00 .000 
ด้านการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข 3 1.00 .000 
ด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้นแรงงานต่างด้าว 3 1.00 .000 
ด้านการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 1.00 .000 
ควรก าหนดนโยบายการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวให ้ 3 1.00 .000 
มีความชัดเจนและต่อเนื่อง    
ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่าง 3 1.00 .000 
ด้าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ ์    
ควรก าหนดนโยบายให้ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมายและ 3 1.00 .000 
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย    
ควรมีการส่งเสริมใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน 3 1.00 .000 
ร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย    
เจ้าหน้าท่ี    
Valid N (listwise) 3   
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แสดงผลการวิเคราะห์ 
เรื่อง  ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

-------------------------- 
RELIABILITY/VARIABLES = เพศ, วุฒิการศึกษาสูงสุด, ปัจจุบันต ารงต าแหน่ง, ระยะเวลาการปฏิบัติงาน,     ไม่ซับซ้อน, 
การบังคับบัญชาชัดเจน,นโยบายไว้อย่างชัดเจน,สอดคล้องกับนโยบาย, อัตราก าลัง, อบรมเจ้าหน้าที่, เข้าใจในนโยบาย, 
เข้าใจในการปฏิบัติงาน, สนับสนุนอัตราก าลัง, ได้รับงบประมาณ, ตามแผนงาน. งบประมาณทันเวลา, เป็นไปตาม
แผนงาน, มีประสิทธิภาพ, สถานท่ีตั้ง, มีความเหมาะสม, เดินทางที่สะดวก, พร้อมในการให้บริการ,วัสดุอุปกรณ์,วัสดุ
อุปกรณ์ให้บริการ,สนับสนุน,พร้อมใช้งานตลอดเวลา, สามารถใช้วัสดุ, ความมั่นคง, อาชญากรรม, สาธารณสุข, การ
ก าหนดแผน,แรงงานต่างด้าว, ก าหนดนโยบาย, ปรับปรุง, ครอบคลุม, ส่วนร่วม, สม่ าเสมอ 
 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
 /MODEL=ALPHA. 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

 Case Processing Summary 

 N % 
 Cases Valid 30 100.0 
  Excludeda 0 .0 
 Total 30 100.0 
  a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

                                          Reliability Statistics 

  Cronbach's   Alpha N of Items   
  .896 37   
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านโครงสร้าง 

--------------------------------------- 

FREQUENCIES VARIABLES = ไม่ซับซ้อน การบังคบับัญชาชัดเจน นโยบายไว้อยา่งชัดเจน สอดคล้อง 
กับนโยบาย 
 /STATISTICS=STDDEV MEAN 
 /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 

Statistics 
 ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ หน่วยงานมแีผนการ 
 มีการจัดโครงสร้างที่ไม่ มีสายการบังคับบัญชาการ มีการก าหนดบทบาท ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
 ซับซ้อน ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน และหน้าที่การด าเนินงาน  และสอดคล้องกับ 
   ตามนโยบายไวอ้ย่าง นโยบายบริการจัดการ 
   ชัดเจน แรงงานต่างด้าว 
N Valid 180 180 180 180 
 Missing 0 0 0 0 
Mean 3.36 3.33 3.40 3.43 
Std. Deviation .665 .791 .836 .763 

Frequency Table 
 

ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีการจดัโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 2 1.1 1.1 1.1 

มาก 6 3.3 3.3  4.4 
ปานกลาง 105 58.3 58.3 62.8 
น้อย 60 33.3 33.3 96.1 
น้อยท่ีสุด 7 3.9 3.9 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 4 2.2 2.2 2.2 

มาก 13 7.2 7.2 9.4 
ปานกลาง 93 51.7 51.7 61.1 
น้อย 59 32.8 32.8 93.9 
น้อยที่สุด 11 6.1 6.1 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่การด าเนนิงานตามนโยบายไว้อย่างชัดเจน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 4 2.2 2.2 2.2 

มาก 15 8.3 8.3 10.6 
ปานกลาง 80 44.4 44.4 55.0 
น้อย 67 37.2 37.2 92.2 
น้อยที่สุด 14 7.8 7.8 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
หน่วยงานมีแผนการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายบริการจดัการแรงงานต่างด้าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 1 .6 .6 .6 

มาก 14 7.8 7.8 8.3 
ปานกลาง 84 46.7 46.7 55.0 
น้อย 68 37.8 37.8 92.8 
น้อยที่สุด 13 7.2 7.2 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านบุคลากร 

------------------------------ 
FREQUENCIES VARIABLES=อัตราก าลัง อบรมเจ้าหน้าท่ี เข้าใจในนโยบาย เข้าใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุน
อัตราก าลัง 
 /STATISTICS=STDDEV MEAN 
 /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 

Statistics 

 ศูนย์บริการจด หน่วยงานมกีาร เจ้าหน้าที่มีความรู้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ศูนย์บริการจด 
 ทะเบียน ฯ มีการจัด อบรมให้ความรู้เพื่อ ความเข้าใจใน ความเข้าใจในการ ทะเบียนฯได้รับการ 
 อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ เป็นการเตรียมความ นโยบายการบริหาร ปฏิบัติงาน สนับสนุนอัตราก าลัง 
 เพียงพอต่อการ พร้อมของเจ้าหนา้ที ่ จัดการแรงงาน  จากหนว่ยงานอยา่ง 
 ปฏิบัติงาน ก่อนการปฏิบัติงาน ต่างด้าวในการ  เพียงพอ 
   ปฏิบัติงาน   

N Valid 180 180 180 180 180 
 Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2.93 3.07 3.27 3.40 2.94 
Std. Deviation .913 1.014 .744 .767 .950 
 
Frequency Table 

ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีการจดัอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 10 5.6 5.6 5.6 

มาก 43 23.9 23.9 29.4 
ปานกลาง 84 46.7 46.7 76.1 
น้อย 35 19.4 19.4 95.6 
น้อยที่สุด 8 4.4 4.4 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบตัิงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 13 7.2 7.2 7.2 

มาก 35 19.4 19.4 26.7 
ปานกลาง 70 38.9 38.9 65.6 
น้อย 50 27.8 27.8 93.3 
น้อยที่สุด 12 6.7 6.7 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการแรงงานตา่งด้าวในการปฏิบัติงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 1 .6 .6 .6 

มาก 22 12.2 12.2 12.8 
ปานกลาง 92 51.1 51.1 63.9 
น้อย 58 32.2 32.2 96.1 
น้อยที่สุด 7 3.9 3.9 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 2 1.1 1.1 1.1 

มาก 13 7.2 7.2 8.3 
ปานกลาง 88 48.9 48.9 57.2 
น้อย 65 36.1 36.1 93.3 
น้อยที่สุด 12 6.7 6.7 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน ฯ ได้รับการสนับสนุนอัตราก าลังจากหน่วยงานอย่างเพียงพอ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 14 7.8 7.8 7.8 

มาก 38 21.1 21.1 28.9 
ปานกลาง 78 43.3 43.3 72.2 
น้อย 44 24.4 24.4 96.7 
น้อยที่สุด 6 3.3 3.3 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านงบประมาณ 

-------------------------------- 

FREQUENCIES VARIABLES=ไดร้ับงบประมาณ ตามแผนงาน งบประมาณทันเวลา เป็นไปตามแผนงาน มีประสิทธิภาพ 
 /STATISTICS=STDDEV MEAN 
 /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 

Statistics 

 ได้รับงบประมาณ ได้รับการจัดสรร ศูนย์บริการจด การใช้จ่าย การเบิกจา่ย 
 ส าหรับด าเนินการ งบประมาณที ่ ทะเบียน ฯ ได้รับ งบประมาณเป็นไป งบประมาณเป็นไป 
 ตามนโยบายบริหาร เหมาะสมกับ การสนับสนุนด้าน ตามแผนงานทีว่างไว ้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จัดการแรงงานต่าง แผนการปฏบิัติงาน งบประมาณทันเวลา   
 ด้าวอย่างเหมาะสม ที่วางไว ้    

N Valid 180 180 180 180 180 
 Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.26 3.26 3.12 3.26 3.27 
Std. Deviation .756 .756 .764 .770 .802 
 
Frequency Table 

ได้รับงบประมาณส าหรับด าเนินการตามนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 3 1.7 1.7 1.7 

มาก 21 11.7 11.7 13.3 
ปานกลาง 87 48.3 48.3 61.7 
น้อย 65 36.1 36.1 97.8 
น้อยที่สุด 4 2.2 2.2 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 1 .6 .6 .6 

มาก 24 13.3 13.3 13.9 
ปานกลาง 90 50.0 50.0 63.9 
น้อย 58 32.2 32.2 96.1 
น้อยที่สุด 7 3.9 3.9 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทันเวลา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 5 2.8 2.8 2.8 

มาก 24 13.3 13.3 16.1 
ปานกลาง 100 55.6 55.6 71.7 
น้อย 47 26.1 26.1 97.8 
น้อยที่สุด 4 2.2 2.2 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 3 1.7 1.7 1.7 

มาก 19 10.6 10.6 12.2 
ปานกลาง 95 52.8 52.8 65.0 
น้อย 55 30.6 30.6 95.6 
น้อยที่สุด 8 4.4 4.4 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 3 1.7 1.7 1.7 

มาก 21 11.7 11.7 13.3 
ปานกลาง 91 50.6 50.6 63.9 
น้อย 55 30.6 30.6 94.4 
น้อยที่สุด 10 5.6 5.6 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านสถานที่ 

-------------------------------- 
FREQUENCIES VARIABLES=สถานท่ีตั้ง มีความเหมาะสม เดินทางที่สะดวก พร้อมในการให้บริการ 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 

Statistics 

 สถานที่ตั้งศูนย์บริการ ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ 
 จดทะเบียน ฯ มีความ มีความเหมาะสมต่อการ มีการเดินทางที่สะดวก มีความพร้อมในการ 
 เหมาะสมต่อการ ให้บริการ ต่อผู้รับบริการ ให้บริการ 
 ปฏิบัติงาน    

N Valid 180 180 180 180 
 Missing 0 0 0 0 
Mean 3.26 3.16 3.22 3.26 
Std. Deviation 2.482 .864 .827 .828 

 
Frequency Table 
 

สถานท่ีตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีความเหมาะสมต่อการปฏบิัติงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 11 6.1 6.1 6.1 

มาก 28 15.6 15.6 21.7 
ปานกลาง 82 45.6 45.6 67.2 
น้อย 50 27.8 27.8 95.0 
น้อยที่สุด 8 4.4 4.4 99.4 
Total 180 100.0 100.0  
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ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีความเหมาะสมต่อการให้บริการ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 9 5.0 5.0 5.0 

มาก 22 12.2 12.2 17.2 
ปานกลาง 87 48.3 48.3 65.6 
น้อย 56 31.1 31.1 96.7 
น้อยที่สุด 6 3.3 3.3 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีการเดินทางที่สะดวกต่อผู้รับบริการ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 5 2.8 2.8 2.8 

มาก 24 13.3 13.3 16.1 
ปานกลาง 85 47.2 47.2 63.3 
น้อย 59 32.8 32.8 96.1 
น้อยที่สุด 7 3.9 3.9 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีความพร้อมในการให้บริการ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
 Valid มากที่สุด 5 2.8 2.8 2.8 

มาก 19 10.6 10.6 13.3 
ปานกลาง 90 50.0 50.0 63.3 
น้อย 56 31.1 31.1 94.4 
น้อยที่สุด 10 5.6 5.6 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ 

------------------------------- 

FREQUENCIES VARIABLES=วัสดุอุปกรณ ์วัสดุอุปกรณ์ให้บริการ สนับสนุน พร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถใช้วัสด ุ
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 

Statistics 

 ศูนย์บริการจด ศูนย์บริการจด หน่วยงานสนบัสนุน หน่วยงานมกีาร หน่วยงานมกีาร 
 ทะเบียน ฯ มีวัสด ุ ทะเบียน ฯ มีวัสด ุ วัสดุอุปกรณ์ตรง ตรวจสอบ ดูแล อบรมผู้ปฏิบัติงาน 
 อุปกรณ์ที่เพียงพอ อุปกรณ์ที่เพียงพอ ตามความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ให้ม ี ให้สามารถใช้วัสด ุ
 ต่อการปฏบิัติงาน ต่อการให้บริการ ในการปฏิบัติงาน สภาพพร้อมใช้งาน อุปกรณ์ได้อย่างม ี
    อยู่ตลอดเวลา ประสิทธิภาพ 
N Valid 180 180 180 180 180 
 Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.24 3.48 3.28 3.33 3.23 
Std. Deviation .727 3.930 .777 .747 .826 

 
Frequency Table 

ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีวัสดุอปุกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 3 1.7 1.7 1.7 

มาก 18 10.0 10.0 11.7 
ปานกลาง 96 53.3 53.3 65.0 
น้อย 59 32.8 32.8 97.8 
น้อยที่สุด 4 2.2 2.2 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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ศูนย์บริการจดทะเบียน ฯ มีวัสดุอปุกรณ์ที่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 1 .6 .6 .6 

มาก 26 14.4 14.4 15.0 
ปานกลาง 95 52.8 52.8 67.8 
น้อย 52 28.9 28.9 96.7 
น้อยที่สุด 5 2.8 2.8 99.4 
Total 180 100.0 100.0  

 
หน่วยงานมีการตรวจสอบ ดูแลวสัดุอุปกรณ์ใหม้ีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 3 1.7 1.7 1.7 

มาก 17 9.4 9.4 11.1 
ปานกลาง 81 45.0 45.0 56.1 
น้อย 75 41.7 41.7 97.8 
น้อยที่สุด 4 2.2 2.2 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
หน่วยงานมีการอบรมผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้วัสดุ อุปกรณไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 5 2.8 2.8  2.8 

มาก 21 11.7 11.7 14.4 
ปานกลาง 90 50.0 50.0 64.4 
น้อย 55 30.6 30.6 95.0 
น้อยที่สุด 9 5.0 5.0 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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หน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตรงตามความต้องการในการปฏิบัตงิาน 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 2 1.1 1.1 1.1 

มาก 22 12.2 12.2 13.3 
ปานกลาง 88 48.9 48.9 62.2 
น้อย 60 33.3 33.3 95.6 
น้อยที่สุด 8 4.4 4.4 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านความส าเร็จของการน านโยบายบริหารจัดการแรงงาน 

ต่างด้าวไปปฏิบัติ 
------------------------------------ 

FREQUENCIES VARIABLES=ความมั่นคง อาชญากรรม สาธารณสขุ การก าหนดแผน แรงงานต่างด้าว 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 

Statistics 

 ด้านการแก้ไข ด้านการแก้ไข ด้านการแก้ไข ด้านการก าหนด ด้านการด าเนินการ 
 ปัญหาความมั่นคง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ จดทะเบียนแรงงาน 
    ด้านแรงงานต่างด้าว ต่างด้าว 
N Valid 180 180 180 180 180 
 Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.43 3.40 3.31 3.44 3.41 
Std. Deviation .819 .823 .806 .778 .864 

Frequency Table 
 

ด้านการแกไ้ขปัญหาความมั่นคง 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 3 1.7 1.7 1.7 

มาก 17 9.4 9.4 11.1 
ปานกลาง 71 39.4 39.4 50.6 
น้อย 77 42.8 42.8 93.3 
น้อยที่สุด 12 6.7 6.7 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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ด้านการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 2 1.1 1.1 1.1 

มาก 22 12.2 12.2 13.3 
ปานกลาง 69 38.3 38.3 51.7 
น้อย 76 42.2 42.2 93.9 
น้อยที่สุด 11 6.1 6.1 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
ด้านการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 2 1.1 1.1 1.1 

มาก 26 14.4 14.4 15.6 
ปานกลาง 74 41.1 41.1 56.7 
น้อย 71 39.4 39.4 96.1 
น้อยที่สุด 7 3.9 3.9 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
ด้านการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้นแรงงานต่างด้าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 1 .6 .6 .6 

มาก 20 11.1 11.1 11.7 
ปานกลาง 66 36.7 36.7 48.3 
น้อย 84 46.7 46.7 95.0 
น้อยที่สุด 9 5.0 5.0 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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ด้านการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 5 2.8 2.8 2.8 

มาก 18 10.0 10.0 12.8 
ปานกลาง 67 37.2 37.2 50.0 
น้อย 78 43.3 43.3 93.3 
น้อยที่สุด 12 6.7 6.7 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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ส่วนที่ 3 การบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
 

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การบริหารนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

-------------------------------------- 

FREQUENCIES VARIABLES = ก าหนดนโยบาย ปรับปรุง ครอบคลมุ ส่วนร่วม สม่ าเสมอ 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 

Statistics 
 ควรก าหนดนโยบาย ควรปรับปรุงแนว ควรก าหนดนโยบาย ควรมีการส่งเสริม เจ้าหนา้ที่ปฏิบัต ิ
 การบริหารจัดการ นโยบายการบริหาร นโยบายให้ครอบคลุม ให้หน่วยงานที ่ งานควรได้รับ 
 แรงงานต่างด้าวให้ จัดการแรงงานต่าง ทุกกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวขอ้งเข้ามาม ี การอบรมให้ม ี
 มีความชัดเจนและ ด้าวให้เหมาะสม และแนวทางการ ส่วนร่วมในการ ความรู้ ความ 
 ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ ปฏิบัติตามนโยบาย ด าเนินงานตาม เข้าใจในนโยบาย 
   สถานการณ์  นโยบาย บริหารจัดการ ฯ 
N Valid 180 180 180 180 180 
 Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2.27 2.92 2.99 3.77 3.39 
Std. Deviation 1.226 1.237 1.292 1.114 1.467 

Frequency Table 

ควรก าหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 64 35.6 35.6 35.6 

มาก 48 26.7 26.7 62.2 
ปานกลาง 33 18.3 18.3 80.6 
น้อย 26 14.4 14.4 95.0 
น้อยที่สุด 9 5.0 5.0 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 27 15.0 15.0 15.0 

มาก 42 23.3 23.3 38.3 
ปานกลาง 52 28.9 28.9 67.2 
น้อย 37 20.6 20.6 87.8 
น้อยที่สุด 22 12.2 12.2 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
ควรก าหนดนโยบายให้ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 27 15.0 15.0 15.0 

มาก 40 22.2 22.2 37.2 
ปานกลาง 49 27.2 27.2 64.4 
น้อย 35 19.4 19.4 83.9 
น้อยที่สุด 29 16.1 16.1 100.0 
Total 180 100.0 100.0  

 
ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 7 3.9 3.9  3.9 

มาก 19 10.6 10.6 14.4 
ปานกลาง 38 21.1 21.1 35.6 
น้อย 61 33.9 33.9 69.4 
น้อยที่สุด 55 30.6 30.6 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานควรไดร้ับการอบรมให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในนโยบาย 
บริหารจดัการแรงงานต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 30 16.7 16.7 16.7 

มาก 22 12.2 12.2 28.9 
ปานกลาง 34 18.9 18.9 47.8 
น้อย 35 19.4 19.4 67.2 
น้อยที่สุด 59 32.8 32.8 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล  (ค่าร้อยละ) 
ควรก าหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 

--------------------------------------- 

GET FILE='C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=ก าหนดนโยบาย 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav 

Statistics 
ควรก าหนดนโยบายการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวให้มคีวามชัดเจนและต่อเนื่อง 

N Valid 180 
Missing  0 

 

ควรก าหนดนโยบายการบริหารจดัการแรงงานต่างด้าวให้มคีวามชัดเจนและต่อเนื่อง  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid มากที่สุด 64 35.6 35.6 35.6 
มาก 48 26.7 26.7 62.2 
ปานกลาง 33 18.3 18.3 80.6 
น้อย 26 14.4 14.4 95.0 
น้อยที่สุด 9 5.0 5.0 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ค่าร้อยละ) 
ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมและ 

สอดคล้องกับสถานการณ์ 
------------------------------------------ 

GET 
 FILE='C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=ก าหนดนโยบาย 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav 

 
Statistics 

ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใหเ้หมาะสมและ 
สอดคล้องกับสถานการณ ์

N Valid 180 
Missing  0 

 
ควรปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับ

สถานการณ ์

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid มากที่สุด 27 15.0 15.0 15.0 
มาก 42 23.3 23.3 38.3 
ปานกลาง 52 28.9 28.9 67.2 
น้อย 37 20.6 20.6 87.8 
น้อยที่สุด 22 12.2 12.2 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ค่าร้อยละ) 
ควรปรับปรุงแนวนโยบายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทาง 

การปฏิบัติตามนโยบาย 
----------------------------- 

GET 
  FILE='C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES= ครอบคลุม 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav 

Statistics 
ควรก าหนดนโยบายให้ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

N Valid 180 
Missing  0 

 
ควรก าหนดนโยบายให้ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 27 15.0 15.0 15.0 

มาก 40 22.2 22.2 37.2 
ปานกลาง 49 27.2 27.2 64.4 
น้อย 35 19.4 19.4 83.9 
น้อยที่สุด 29 16.1 16.1 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ค่าร้อยละ) 
ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย 

----------------------------------- 

GET 
  FILE='C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES= ส่วนร่วม 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav 

Statistics 
ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย  

N Valid 180 
Missing  0 

 
ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบาย 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 7 3.9 3.9 3.9 

มาก 19 10.6 10.6 14.4 
ปานกลาง 38 21.1 21.1 35.6 
น้อย 61 33.9 33.9 69.4 
น้อยที่สุด 55 30.6 30.6 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ค่าร้อยละ) 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายบริหารจัดการ 

แรงงานต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ  
----------------------------- 

GET 
  FILE='C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES= สม่ าเสมอ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Frequencies 
[DataSet1] C:\Users\Administrator\Documents\แบบสอบถาม.sav 

Statistics 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานควรไดร้ับการอบรมให้มคีวามรู้ความเข้าใจในนโยบายบริหารจดัการ 

แรงงานต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ  

N Valid 180 
Missing  0 

 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานควรไดร้ับการอบรมให้มคีวามรู้ความเข้าใจในนโยบายบริหารจดัการ 

แรงงานต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid มากที่สุด 30 16.7 16.7 16.7 

มาก 22 12.2 12.2 28.9 
ปานกลาง 34 18.9 18.9 47.8 
น้อย 35 19.4 19.4 67.2 
น้อยที่สุด 59 32.8 32.8 100.0 
Total 180 100.0 100.0  
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แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมรรถนะขององค์กรและผลของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

------------------------------------- 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสด ุ
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 
Correlations 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
ปัจจัยด้านโครงสร้าง 3.3806 .62728 180 
ปัจจัยด้านบุคลากร 3.1233 .70948 180 
ปัจจัยด้านงบประมาณ 3.2300 .65824 180 
ปัจจัยด้านสถานท่ี 3.2236 .97686 180 
ปัจจัยด้านวสัด ุ 3.3122 1.06528 180 

 
Correlations 

 โครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วัสด ุ

โครงสร้าง Pearson Correlation 1 .663** .581** .424** .465** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 180 180 180 180 180 

บุคลากร Pearson Correlation .663** 1 .671** .494** .538** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 180 180 180 180 180 

งบประมาณ Pearson Correlation .581** .671** 1 .473** .409** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 180 180 180 180 180 

สถานท่ี Pearson Correlation .424** .494** .473** 1 .393** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 180 180 180 180 180 

วัสด ุ Pearson Correlation .465** .538** .409** .393** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 180 180 180 180 180 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย   

 
ชื่อ ชื่อสกุล นางเจนจิรา    เดชะรัฐ 

วัน เดือน ปีเกิด             2 พฤษภาคม 2510 

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 2/367 ซอยกาญจนาภิเษก 005 
  แขวงหลักสอง  เขตบางแค 
  กรุงเทพมหานคร  10160 

สถานที่ท างาน  ส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว 
   กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน 
  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง 
  เขตดินแดง  
                                กรงุเทพมหานคร  10400 

ประวัติการศึกษา  

     พ.ศ. 2528 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนพาณิชยการมหานคร    

     พ.ศ. 2542 ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  สถาบันราชภัฎนครปฐม 

ประวัติการท างาน 

     พ.ศ. 2544 – 2551  นักวิชาการแรงงาน 6  

     พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  นักวิชาการแรงงานช านาญการ  
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VITAE 

Name-Surname Mrs. Janejira  Dacharat 

Date of Birth May 2, 1967 

Place of Birth Bangkok 

Address  2/367 Soi Kanchanapisek 005  

  Laksong  Bangkae Bangkok 10160 

Workplace  Foreign Workers Administration Office 
  Department of Employment 
  Ministry Of Labour  
  Mitmaitri Road  

          Dindacng  Bangkok  10400 

Education background     

        1985  High School, Stri Wat  
                                         Mahanakorn  Commercial School 
   
        1999  Nakhon Pathom Rajabhat University 
                                Bachelor of Arts Program in Community   
                                         Development 

Work Experience     

  2001 – 2008 Labor scholars 6  

        2008  - present            Senior labour officer 


