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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนของระบบแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบบริหารแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อได้แนวทางในการบริหารจัดการระบบ
แรงงานต่างด้าวในเขตกรงุเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ ผู้ประกอบการจ านวน 15 ราย ส่วนราชการ คือ 
ผู้อ านวยการเขตจ านวน 3 เขต เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางแค กรมแรงงาน และส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พื้นที ่7 วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา Content Analysis เครื่องมือคือการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนในด้านเนื้อหาของการวิจัยนั้นได้แบ่งเป็นทั้งหมด 5 ด้านดังนี้ ด้านเวลา  ด้านต้นทุน ด้านคุณภาพ ด้านการใช้
ทรัพยากร ด้านการส่งมอบทันต่อเหตุการณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขต
กรุงเทพมหานครนั้น ผู้ประกอบการนั้นได้ให้ข้อมูลว่าระบบของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นก าหนดระยะเวลาไม่เพียงพอ
ลงทะเบียนของแรงงานต่างด้าว 2. ในส่วนเพิ่มประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานครนั้น กรม
แรงงาน ควรมีระบบในการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ออนไลน์ มี
รายละเอียดครบถ้วนชัดเจน เพื่อลดปัญหาขั้นตอนการลงทะเบียนของแรงงานต่างด้าวเพื่อลดข้อผิดพลาดได้ 3. ในส่วนแนวทางใน
การบริหารจัดการการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ปัญหาในส่วนผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่มา
ลงทะเบียนนั้นมาล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้เหตุผลส าคัญ คือในเรื่องค่าใช้จ่ายไม่อยากจ่ายเร็วอยากจ่ายแบบช้า ๆ รวมไปถึง
ความมีระเบียบวินัยของผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ปัญหาที่ส าคัญนั่นก็ คือจ านวนเจ้าหน้าของภาครัฐไม่เพียงพอกับ
จ านวนแรงงานต่างดา้วที่มาเข้ารบับริการ ควรมีการท าให้การเกิดความพึงพอใจสงูสดุของผู้ประกอบการและแรงงานตา่งดา้ว ควรจะ
มีการจัดระบบให้เป็นการสแกนแบบ คิวอาร์โค้ด และบัตร สมาร์ทการ์ด เข้ามาช่วยในการรับลงทะเบียนรวมถึงมีควรใช้ระบบคิว
เพื่อให้ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวได้ลงทะเบียนได้ระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นเพิ่มสะดวกสบายมากขึ้น  
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Abstract 
The objective of this research is 1. To study the registration process of the alien labor system in Bangkok. 2. 

To increase the efficiency of the management of foreign workers in Bangkok. 3. To obtain guidelines for managing the 
foreign labor system in the area. Bangkok Population and sample group of research is 15 entrepreneurs, the 
government sector is the director of the district number 3, Phasi Charoen District, Nong Khaem District, Bang Khae 
District, Department of Labor and Employment Office, Bangkok Area 7, Purposive Sampling Method. Content 
analysis. Content Analysis. Tools are in-depth interviews. In terms of the content of the research, it is divided into 5 
areas as follows: time, cost, quality, resource utilization On-time delivery The research found that There are 1. 
number of workers in the process of registration of foreign workers in the Bangkok area. The operator has provided 
information that the system of registration of foreign workers determines that there is not enough time for 
registration of foreign workers. 2. In terms of increasing the efficiency of the registration system for foreign workers in 
the Bangkok area, the Department of Labor should have a system for registration. Foreign workers are more diverse, 
such as through online websites. With complete details clearly In order to reduce the registration process of foreign 
workers in order to reduce errors 3. in the direction of managing the registration of foreign workers in the Bangkok 
area The problems of the entrepreneurs and foreign workers who come to register are delayed, not in accordance 
with the specified time. The main reason Ie in terms of expenses, not wanting to pay fast, wanting to pay slowly, 
including the discipline of entrepreneurs and foreign workers The major problem is that Is the number of 
government officials inadequate with the number of foreign workers coming to receive services Should make the 
highest satisfaction of entrepreneurs and foreign workers There should be a system to be a QR code scan and a 
smart card to help with the registration process. There should also be a queue system so that entrepreneurs and 
foreign workers can register. Registration of foreign workers is more convenient. 

 

Keywords: Efficiency, management, workers, registration system 
 

บทน า 
  ในสถานภาพปัจจุบันนั้น โดยการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเมื่อ วันที ่5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น ยอดการ
ลงทะเบียนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงานแถลงผลการท างานของศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าวตามที่กระทรวงแรงงานได้
จัดตั้งศูนย์นะครับทั่วทั้งประเทศนั้น มีจ านวน 110 ศูนย์ พบว่ามีนายจ้างยื่นค าร้องใช้แรงงานต่างด้าว จ านวน 216,410 คน รวมทั้ง
แรงงานทั้ง 3 สัญชาติ จ านวน 771,371 คน แปลงเป็นสัญชาติเมียนมาร์ จ านวน 447,623 คน สัญชาติกัมพูชา จ านวน 226,826 
คน และสัญชาติลาว จ านวน 96,922 คน ในส่วนของแรงงานต่างด้าวมากที่สุดได้แก่ 5 อันดับ ได้แก่กรุงเทพฯ จ านวน 153,164 คน 
ชลบุรี จ านวน 60,815 คน ตาก จ านวน 41,499 คนสมุทรปราการ จ านวน 40,804 คน และเชียงใหม่ จ านวน 37,150 คน ยอดรวม
ทั้งหมดทั่วประเทศอยู่ที่ จ านวน 2,177,716 คน ส่วนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎมายก าหนดนั้นอยู่ที่ประมาณ จ านวน 
75,124 พบว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เขา้มาท างานในส่วนของ กิจการก่อสร้าง กิจการการให้บริการ กิจการเกษตรกรและปศุสัตว์ 
และประมง ที่มา: ส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว. (2561) 

ปัญหาของการใช้ก าลังคนในระดับล่างของไทยเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในพื้นที่
เป็นชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับล่างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับภาพเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย มีสภาพความเป็นอยู่เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ด้อยกว่าประเทศไทยเป็นผลท าให้มี
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การไหลทะลักของแรงงานเข้ามาท างานมากขึ้นในกิจการที่หาคนไทยหรือคนในท้องถิ่นท างานไม่ได้ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของการลักลอบเข้า
มาหางานท าในกิจการับจ้างที่ใช้แรงงานมากยิ่งขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้มีความแตกต่างการปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมถึงวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมและสังคมการเกษตรที่เน้นการประกอบในครัวเรือนเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปสู่รูปแบบของสังคมของ
อุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนั้นแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 
2565 ที่เน้นนโยบายส่งออก และน าเข้าส่งผลท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอาชีพภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเกิดโตใน
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 1 ปีต่อปีกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตมากประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในวัยแรงงานที่
มีสัดส่วนที่ลดลงและมีการขยายการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้นคนวัยท างานปรับเปลี่ยนหรือละทิ้งอาชีพเกษตร
มุ่งการท างานในเมืองใหญ่ผลกระทบที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ  ต้องแสวงหาแรงงานมาทดแทนโดยเฉพาะแรงงานประเภท 
3 ดี ได้แก่ งานเสี่ยง งานหนัก งานสกปรก ซึ่ง ประเภทงานดังกล่าวแรงงานคนไทยไม่สนใจและไม่ท าจึงท าให้ขาดแคลนแรงงานของคน
ไทยต้องน าเข้าทดแทนแรงงานด่างด้าว เนื่องจากมีทางเลือกที่มากกว่าท าให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างต้องการแรงงานต่างด้าว
เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นการผลิตที่ส าคัญของประเทศท าให้เกิด
สถานะการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าว จากต้นเรื่องปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อประเทศในด้านการ
บริการหรือการดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก  

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยมีมาตรการส่งเสริมให้มีการ
น าเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายให้สามารถขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการ
ช่ัวคราว พ.ศ. 2547 มีข้อก าหนดเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกกฎหมายโดยบันทึกท าความเข้าใจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2552-2559 มีแรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและพิสูจน์สัญชาติเพื่อเข้าสู่
กระบวนการที่ถูกตอ้งตามกฎหมายจะได้รับการผ่อนผันให้สามารถท างานในประเทศไทยในปี 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติมีมติให้ผ่อน
ผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษให้สามารถอยู่ในประเทศไทยช่ัวคราวอีก 1 ปีเพื่อให้มีเวลาตรวจสอบสถานภาพ
ของรัฐบาลประเทศต้นทางเพื่อให้ได้รับการรับรองสถานะจากประเทศต้นทาง  

แรงงานต่างด้าวที่ท างานในกิจการประเภทต่าง ๆ นั้นสามารถชดเชยการขาดแรงงานของคนไทยได้อย่างมาก โดยเฉพาะ
แรงงานด้านกิจการต่อเนื่องอย่าง เช่น ในบ้าน ภาคการเกษตร ประมง รวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์มากที่สุดเป็น
กิจการที่มีความส าคัญกับการส่งออกในระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศและถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องจากประชาคมโลกใน
หลายด้านเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดจ้างงานการเลือกปฏบิัติสง่ผลใหม้ีวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่เช่ือมโยงกับ
สุขภาพบางส่วนถูกยึดบัตรเนื่องจากย้ายงานหรือเปลี่ยนงานบ่อยท าให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุขจึงไม่สามารถเข้ารับบริการ
สุขภาพได้เหมาะสม บางคนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นท าแบบไม่เข้าใจก็คือไม่ได้ผ่านการตรวจโรคจะมาท าบัตร
เพื่ออนุญาตให้ท างานเลยนั้นก็ไม่สามารถท าได้  

จากหลักการบริหารจัดการที่ดีต่อภาครัฐแนวใหม่สะท้อนทัศนะของการจัดการนิยมตามที่นโยบายอธิบายแนวคิดที่
สอดคล้องกับ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2556) กล่าวว่าการจัดการที่หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการด าเนินการปัจจุบันได้น าแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินงานของแนวหลักการที่ส าคัญในด้านของการมุ่งเน้นผลผลิตใน
ระดับชาติเพื่อให้เกิดผลของการปฏิบัติงานส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการเน้นหลักธรรมาภิบาลในระดับสากลซึ่ง
ค านึงถึงสิทธิมนุษย์ในการใช้บริการของภาครัฐโดยเน้นส่วนผสมการบริหารจัดการที่น าแนวคิดทางด้านการตลาดเข้ามาผสมและ
เสริมสร้างจติส านึกในการบริหารจัดการซึ่งเน้นผู้รบับริการเป็นหลกัให้เกิดความพึงพอใจมคีวามสะดวกรวมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบการลงทะเบียนของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยซึ่งนายจ้างหรือผู้ประกอบการมีหน้าที่หลักในการที่จะต้องพา
แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในปกครองดูแลของตนเองไปรับลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลักส าคัญของการบริหารของภาครัฐและ
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รวมถึงการบริการโดยเฉพาะในด้านการพิสูจน์สัญชาติ ในด้านการตรวจโรคด้านการท าบัตรใบอนุญาต รวมถึงหนังสือเดินทางของ
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายนั้น 

โครงสร้างแรงงานเปลี่ยนแปลง แรงงานไทยมีความรู้ความช านาญและมีคุณภาพมากขึ้นถูกป้อนเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม
และบริการในเขตเมือง และดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้ามาทดแทน ไม่เพียงแต่แรงงานจากชนบทจะหลั่งไหลเข้ามาสู่เมือง
เพียงอย่างเดียวแต่ความเจริญของประเทศที่เป็นตลาดแรงงานนอกประเทศ เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ บูรไน ยังได้ดึงดูดก าลังแรงงานจาก
ประเทศไทยออกไปอีกจ านวนมาก ซึ่งพบมีปัญหาในการลงทะเบียนบัตรแรงงานต่างด้าวซึ่งจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากซึ่งท าให้แสดง
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ด้วยเหตุที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นผู้วิจัยจึงได้วิจัยเรื่องประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนปัญหาที่ควรแก้ไขและพัฒนาด้านข้อมูล
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นบริหารจัดการฐานข้อมูลส่วนกลางเบ็ดเสร็จในวนเดียวครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว ส่วนของราชการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้ันตอนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อได้แนวทางในการบริหารจดัการระบบลงทะเบยีนแรงงานต่างดา้วในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน 

 คุณลักษณะที่ดี ด้านเวลา ด้านต้นทุน ด้านคุณภาพ ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านส่งมอบทันต่อเหตุการณ์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่แตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัจจัยผลกัดันจากประเทศท่ีแรงงานเคลื่อนย้ายออก 
สิ่งซึ่งเป็นสาเหตุผลักดันให้แรงงานเคลื่อนย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดที่มักกล่าวถึงกันโดยทั่วไป คือ 
(1) อัตราการว่างงานสูง (Unemployment) และการมีงานท าต่ าระดับ (Underemployment) การว่างงานหรือการ

ท างานต่ าระดับในประเทศใดนั้นย่อมแสดงถึงว่าในประเทศนั้นมีแรงงานเกิดขึ้นภายในประเทศเป็นจ านวนมาก ผลก็คือแรงงาน
ส่วนที่ไม่สามารถหางานท าได้จะต้องกลายเป็นผู้ว่างงาน และแรงงานอีกบางส่วนก็ท างานไม่เต็มความสามารถ ท าให้ไม่มีการใช้
ประโยชน์ก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ว่างงานหรือท างานต่ าระดับอยู่นั้นย่อมหาทางที่จะมีงานท าเสมอ ซึ่งถ้าระดับการ
พัฒนาการเศรษฐกิจภายในประเทศไม่สามารถสร้างงานให้แก่เขาเพียงพอ ในขณะที่มีโอกาสท างานในต่างประเทศอยู่ แรงงานกลุ่ม
นี้ก็มีแนวโน้มอย่างมากที่จะเคลื่อนย้ายออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

(2) ระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศในอาชีพที่แรงงานมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย
สูง คือ มีโอกาสที่จะเข้าไปท างานในอาชีพเดียวกันในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ถ้าหากแรงงานกลุ่มนี้ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน
ต่ ากว่าแรงงานอาชีพเดียวกันในต่าง-ประเทศมากมีแนวโน้มที่แรงงานเหล่านี้เคลื่อนย้ายออกเพื่อแสวงหารายได้ที่สูงกว่า 

(3) การขาดสิ่งจูงใจส าหรับความก้าวหน้าในอาชีพ แรงงานท่ีมองไม่เห็นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะแรงงานที่มีความรู้ความช านาญระดับสูง ย่อมเกิดความรู้สึกอยากจะเคลื่อนย้ายไปท างานในต่างประเทศที่มีโอกาส
มากกว่า หากสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี 

(4) นโยบายก าลังคนที่ไม่เหมาะสมในประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนาอาจไม่มีแผนก าลังคนหรือมีการวางแผนที่
ไม่เหมาะสมท าให้ก าลังคนบางประเภทมีมากเกินไปไม่สมดุลกับก าลังคนบางประเภทที่มีน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการ 
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นอกจากนั้นก าลังคนบางประเภทได้รับการฝึกอบรมในทางทีไ่ม่ตรงกับความต้องการหรือไม่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประเทศ จึง
ไม่อาจใช้ก าลังในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ไดใ้นระดบัของการพัฒนาที่เป็นอยู่ด้วย การที่นโยบายก าลังคนไม่เหมาะสมเช่นนี้ ท าให้ก าลังคน
ส่วนหนึ่งมีไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ เป็นผลให้ไม่มีงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ในขณะที่ประเทศอื่นอาจต้องการแรงงาน
ประเภทนี้อยู่ และก าลังคนส่วนดังกล่าวมีโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายออกไปได้ก็จะมีแนวโน้มค่อนข้างมากในการเคลื่อนย้ายออก 

(5) ปัจจัยทางด้านสังคมและการเมืองในประเทศต่างๆ นั้น แรงงานอาจมีความต้องการจะอพยพออกไปนอกประเทศ 
เนือ่งจากความไม่พอใจในสภาพสังคมหรือการเมืองในประเทศก็ได้ เช่น การเมืองมีความวุ่นวายและกดขี่ มีการกีดกันในเรื่องเช้ือ
ชาติ ศาสนา วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น (สุนทรีย์ เริงทรัพย์, 2544: 18-19) ได้กล่าวเอาไว้เบื้องต้น 

อุปสงค์แรงงาน   
จินตนา พรพิไลพรรณ และอัญชลี  ค้อคงคา (2562) ความต้องการหรืออุปสงค์แรงงาน หมายถึง ปริมาณต่างๆ ของ

แรงงานผู้เสนอช่ือแรงงานหรือนายจ้างต้องการจะจ้างแรงงาน            
ณ ระดับค่าจ้างต่างๆ กันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การที่นายจ้างต้องการแรงงานหรือมีอุปสงค์ แรงงานเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับ

จ านวนความต้องการสินค้าและการบริการในตลาด 
สุมาลี ปิตยานนท์ (2539) อุปสงค์แรงงานเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง (Derived Demand ) กล่าวคือ  เมื่อตลาดมีความ

ต้องการสินค้าและบริการ นอกจากนี้ อุปสงค์แรงงานยังเป็นอุปสงค์ร่วม (Joint Demand) กับปัจจัยการผลิตอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ในการผลิตสินค้าและบริการมีความจ าเป็น 

ต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดร่วมกัน เมื่อใช้ปัจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น เช่น   เครื่องจักรก็ต้องมีแรงงาน
ท างานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  จึงจะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ Alfred Marshall ค.ศ.1842 – 1924, Le on Walras ค.ศ. 1837 – 
1927, Phillip Wick steed ค.ศ. 1844 – 1927  (อ้างถึงในชรินทร์ วะสีนนท์, 2524) มีแนวความคิดว่าแรงงานเป็นปัจจัยการผลิต
ที่มีลักษณะเหมือนกันหมด (Homogeneous Factor) ไม่ต้องการความรู้ความสามารถมากนักในการท างาน เพียงแต่ใช้ก าลัง
แรงงานอย่างเดียวก็พอ ดังนั้น ในการอธิบายถึงการจ้างงานของนายจ้าง ในช่วงนี้จึงเกิดแนวทฤษฎีผลผลิตหน่วยสุดท้ายของ
แรงงาน (Theory of Marginal Productivity of Labor) ภายใต้ข้อสมมติที่ว่านายจ้างต้องการก าไรสูงสุด ซึ่งถ้าหาก แรงงาน
ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม (Formal education) หรือฝึกงาน (Trainee) เพิ่มมากขึ้นจะท าให้แรงงานมีคุณภาพมากขึ้น 
นอกจากนี้การศึกษาที่ได้รับโดยทางอ้อม (Informal education) เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การหาประสบการณ์ในการแบ่งงาน
กันท า ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้แรงงาน ประกอบกับการท างานให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น การปรับปรุง
บรรยากาศการท างาน รวมถึงการปรับปรุงสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขของแรงงาน  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัญหาและขั้นตอนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อทราบถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนแรงงานต่างดา้วในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ได้แนวทางในการแก้ไขปญัหาการบริหารจดัการระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ระยะที่ 1 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 ราย 
  ระยะที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการเขต 3 เขต คือ ผู้อ านวยการเขตภาษีเจริญ ผู้อ านวยการเขตบางแค และ
ผู้อ านวยการเขตหนองแขม 

ระยะที่ 3 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 และอธิบดี กรมแรงงาน 
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ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี ้คือ 3 เขต คือ ผู้อ านวยการเขต 3 ราย การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ จ านวน 15 

ราย และส่วนราชการ จ านวน 2 ราย คือ การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักงานจัดหางานพื้นที่ 7 และอธิบดีกรมแรงงาน วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างเป็น แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์คณุสมบัติของกลุ่มตวัอย่าง การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการน าเอาผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และข้อความในการบทสนทนามาแยกเนื้อหา จัดตามรายด้าน แล้วแล้วแบ่งประเด็นส าคัญ จัดล าดับ
ความส าคญัแล้วสรุปผลการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของระบบการลงทะเบียนของแรงงานต่างด้าว 

 

ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องประสทิธิภาพการบรหิารจัดการระบบลงทะเบียนแรงงานต่างดา้วในเขตกรุงเทพมหานคร นี้มีวัตถุประสงค์ 3 
ข้อซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนการลงทะเบียนของระบบรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้น เมื่อศึกษาทางด้านข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนราชการและเจ้าของกิจการพบปัญหาดังนี้ 1 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการนั้นได้น าแรงงานต่างด้าวซึ่งตัวเอง
เป็นผู้ว่าจ้างนั้นมาลงทะเบียนในวันสุดท้ายท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าและความไม่ต่อเนื่องของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ส่วน
ใหญ่แรงงานต่างด้าวนั้นต้องปฏิบัติตามนายจ้างทุกอย่างก็ถือว่านายจ้างเป็นคนให้เงินเดือนไม่สามารถผิดค าพูดและมาจะปฏิบัติตามที่
นายจ้างบอกได้ ซึ่งวันสุดท้ายนั้นจะหมดการลงทะเบียนอย่างเช่นวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปรากฏว่านายจ้างได้น าแรงงานต่างด้าว
มาประมาณวันที่ 28, 29, 30 ซึ่งพนักงานในส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข การปกครอง ไม่เพียงพอต่อการให้บริการระบบการ
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ดีนั้น ควรจะน าแรงงานต่างด้าวนั้นมาลงทะเบียนตั้งแต่เนิ่น  ๆซึ่งผู้ประกอบการคิดว่าจะท าให้รายได้และผล
ก าไรของตัวเองนั้นลดลงคือไม่อยากจ่ายเงินค่าลงทะเบียนแรงงานต่างดา้วต้องการจ่ายเงินวันสุดท้าย ตรวจโรคของสาธารณสุขรวมถึงการ
ท าบัตรรวมถึงการบันทึกทะเบียนแล้วก็รวมถึงการที่จะพิสูจน์เช้ือชาติและระบบขอแรงงานต่างด้าว 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
การเพิ่มประสิทธิภาพควรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ควรมีระบบก าลังพลในส่วนราชการให้เพียงพอ 2. ควรมีระบบในพื้นที่ในการ

ให้บริการแรงงานต่างด้าวให้เพียงพอมีความปลอดภัยสะดวกพร้อมทุกด้าน จอดรถ ห้องน้ า และห้องอาหารเป็นต้น 3. ควรมีระบบ
ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ และรวมถึงหนังสือพิมพ์เป็นต้น 4. ควรให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวว่าจะต้องมีระเบียบขั้นตอนการท าการลงทะเบียนอย่างไรบ้าง ซึ่งพบปัญหาต้องมีการแก้ไขรายงาน
ต่างด้าวบางคนน าบัตรแรงงานต่างด้าวมาแต่ไม่ได้ตรวจโรคจึงไม่สามารถเช่ือมเปิดบัญชีและเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้เป็นต้น  

3. เพื่อได้แนวทางในการบริหารจัดการระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร 
  การบริหารจัดดาร 1. ควรมีการจัดระบบคิวเพื่อใหท้ราบถึงว่าผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าวต้องมาลงทะเบียนเมื่อไหร่ 2. 
ควรมีระบบลงทะเบยีนออนไลน์ซึ่งสามารถลงไดทุ้กที่ถ้าหากว่าอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน 3. ควรมีระบบ บัตรสมาร์ท
การ์ด ที่สามารถที่จะระบบระบุตัวตนของแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติ ตรวจโรค รวมถึงท าบัตรได้อย่างถูกต้อง ใช้บัตรเดียวครั้ง
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เดียวสามารถติดต่อกับขนส่ง กรมแรงงาน การประกันสังคม ธนาคารเบ็ดเสร็จในบัตรเดียวซึ่งจะลดระยะเวลาในการลงทะเบียน
แรงงานต่างด้าวและควรมีบัตรสมาร์ทการ์ด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาสินี สัญราชา. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูล
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ผลักดันและดงึดูดให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการย้ายไป
ท างานในกลุ่มประชาคมอาเซียนหลงัการเปิดเสรีทางการค้า ในการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ แรงงานฝีมือที่ประกอบอาชีพตามแนว
ทางการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบสมมติฐานก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจซึ่งประกอบด้วยการเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจ บุคคลที่มีอิทธิพลและการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานไม่แตกต่างกัน ปัจจัยความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรไีม่มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจในทุกด้าน ส่วนปัจจัยผลักดันด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ
ตัดสินใจในด้ายการเพิ่มความรู้ความเข้าใจและปัจจัยดึงดูดด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจในการเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจและการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
  คุณลักษณะที่ด ีด้านเวลา ด้านต้นทุน ด้านคุณภาพ ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านส่งมอบทันต่อเหตุการณ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัยที่ก าหนดไว้เบื้องต้น 
 

สรุปและอภิปรายผล 
  ในส่วนของประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัยดังนี ้

1. ด้านเวลา ช่วงแรก 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยอดการลงทะเบียนทั่วประเทศ กระทรวงแรงงานแถลงผล
การท างานของศูนย์รับแจ้งการท างานของคนต่างด้าวตามที่กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์นะครับทั่วทั้งประเทศนั้น จ านวน 110 
ศูนย์ พบว่ามีนายจ้างยื่นค าร้องใช้แรงงานต่างด้าว จ านวน 216,410 คนรวมทั้งแรงงานทั้ง 3 สัญชาติ จ านวน 771,371 คน แปลง
เป็นสัญชาติเมียนมาร ์จ านวน 447,623 คน สัญชาติกัมพูชา จ านวน 226,826 คน และสัญชาติลาว จ านวน 96,922 คน ในส่วนของ
แรงงานต่างด้าวมากที่สดุได้แก่ 5 อันดับ ได้แก่กรุงเทพฯ จ านวน 153,164 คน ชลบุรี จ านวน 60,815 คน ตาก จ านวน 41,499 คน
สมุทรปราการ จ านวน 40,804 คน และเชียงใหม่ จ านวน 37,150 คน ยอดรวมทั้งหมดทั่วประเทศอยู่ที่ จ านวน 2,177,716 คน ส่วน
แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มาลงทะเบียนนั้นอยู่ที่ประมาณ จ านวน 75,124 คน ถือว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายหรืออาจจะไม่มีตัวตน
แล้วคือกลับถิ่นฐานเดิมคือประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่เข้ามาท างานในส่วนของ กิจการก่อสร้าง กิจการการ
ให้บริการ กิจการเกษตรกรและปศุสัตว์ และประมง 
  2. ด้านต้นทุน แรงงานต่างด้าว 1 คน ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,755 บาท ค่าแรงงาน ถ่ายรูปใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ 
ค่าใช้จ่าย 80 บาท ขั้นตอนที่ 3 ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา (Visa) ให้อยู่ในราชอาณาจักร ค่าใช้จ่าย 500 บาท ทั้งนี้ 
หากแรงงานตา่งดา้วยังไมไ่ด้พิสูจน์สัญชาติไม่ตอ้งด าเนินการในขั้นตอนนี้ ข้ามไปขั้นตอนที่ 3 ได้เลย ขั้นตอนที่ 4 กรมการจัดหางาน
อนุญาตให้ท างาน แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 แรงงานประมง : ยังไม่พิสูจน์สัญชาติอนุญาตถึง 30 มิถุนายน 2561 ค่าใช้จ่าย 550 บาท 
พิสูจน์สัญชาติแล้วอนุญาตถึง 1 พฤศจิกายน 2562 ค่าใช้จ่าย 1,900 บาท กลุ่มที่ 2 ใบจับคู่ ยังไม่พิสูจน์สัญชาติอนุญาตถึง 30 
มิถุนายน 2561 ค่าใช้จ่าย 550 บาท ส่วนพิสูจน์สัญชาติแล้วและใบอนุญาตท างานเดิมหมด 30 ธันวาคม พ.ศ.2560 จะอนุญาตถึง 
31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่าย 2,225 บาท ที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. (2562).  
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3. ด้านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจก็จะอยู่ที่ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจทั้งหมด ความพึงพอใจในการรับบริการของแรงงาน
ต่างด้าวหากแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนจ านวนมากก็จะรับไม่ไหว 1/วัน รับได้ประมาณ 1,500 คน แต่มา 2,000 คน ไม่ทันปกติต้องขอ
อนุญาตแรงงานต่างด้าวก่อน ศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ลดค่าใช้จ่ายเมื่อรวมเป็นกลุ่มบริหารเบ็ดเสร็จแบบที่เดียวฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ รวมก็ต้องแยกออกมาใช้งาน มีแนวคิดจะรวมศูนย์ คนมาลงทะเบียนมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ 2 กรณี ต่ออายุ และลงทะเบียน กรณี
แรงงานต่างด้าวจับคู่กับนายจ้างลงทะเบียนหากเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าวต้องแจ้งการทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ 

4. ด้านทรัพยากร ระบบมีปัญหา คือแบบเดิมใช้แบบอินเทอรเ์น็ตไรส้าย ช่วงหลังให้เปลี่ยนมาเป็นระบบสายสัญญาณระบบ
เครือข่ายเพื่อเช่ือมต่อกับระบบการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวคงเป็นไปไม่ได้มีรายละเอียดย่อ เช่น พิสูจน์ เอกลักษณ์ ต้องเพิ่ม
กรอกแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน พิสูจน์สัญชาติต้องที่สถานทูตของแต่ละประเทศ เช่น เกรี่ยง บอกเป็น เมียนมาร์ ยอดที่แจ้ง 370,000 
คน ยอดลงทะเบียนยอดจริงประมาณ 360,400 คน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ควรจะมีไหมการลงทะเบียนออนไลน์สุ่มเสี่ยงกันการ
กรอกข้อมูลเท็จได้เสนอไปให้กระทรวงแรงงานท าเบ็ดเสร็จของกลุ่มของเขาเองไม่ต้องมาใช้ กระทรวงมหาดไทย ใช้คน 120 คน/วัน 
ศูนย์การค้าฮอลแลนด์ ใช้คน 60 คน/วัน ลงทะเบียน ถ่ายรูป ผลิตบัตร ฟอร์มกรองมีหลายหน้ามากรายละเอียดเยอะแรงงานต่างด้าว 
1 คนใช้เวลา 30-40 นาที/คน การประชุมผู้บริหารระดับสูง คิดว่า แรงงานต่างด้าว 1 คนใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

5. ด้านการส่งมอบทันตอ่เหตุการณ์ ช่วงแรกนั้นติดปัญหาการลงทะเบียนล่าช้าระยะเวลาการส่งมอบไม่ทันตามที่ก าหนด
มีการขยายกรอบระยะเวลาให้ทันต่อการส่งมอบทันเวลาพอดี ระบบการลงทะเบียนนั้นมีปัญหาอยู่ที่เจ้าของกิจการและแรงงานต่าง
ด้าวที่มาลงทะเบียนนั้นมาช้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีเหตุผลและปัจจัยหลายอย่างในส่วนของราชการได้มองอีกมุมหนึ่งว่า
การลงทะเบียนนั้นได้ก าหนดระยะเวลาขอบเขตในการเดินงานชัดเจนแล้วซึ่งมีผลการประกาศล่วงหน้าเป็นกฎหมาย พรบ. ให้ทราบ
ทั่วหน้าระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือนเกือบเกิน 90 วันซึ่งในส่วนของการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้มีปัญหาและ
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขหลายประการอยา่ง เช่น จ านวนพนักงานของภาครฐัที่ไม่เพียงพอประมาณไม่เพียงพอ พื้นที่ในการให้บริการ
นั้นไม่สะดวกแล้วก็ยงัไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริการ แนวทางและข้อเสนอแนะควรจะมีการ
จัดระบบให้เป็นระบบแบบการใช้เรียกว่าการใช้ระบบ คิวอาร์โค้ด เข้ามาช่วยในการรับลงทะเบียนรวมถึงมีควรมีการใช้ระบบ
จัดระบบคิวเพื่อให้ผู้ประกอบ และแรงงานต่างด้าวในอนาคตได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ส่วนเพิ่มเติมควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยหรือ
ภูมิภาคเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถน ามาเปรียบเทียบกับส่วนจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือ 
พื้นที่ที่พัฒนาแล้วเพื่อสามารถใช้ในการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในอนาคตได้ซึ่งกระทรวงแรงงานและ
ส านักงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวก็สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนนโยบายหลักระดับประเทศต่อไปในอนาคต 
  ข้อเสนอแนะเชิงวิจัยและพัฒนา 
  ในส่วนของการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวนั้นควรท าการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวใน
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงรายละเอียดแรงงานต่างด้าวและระบบอินเทอร์เน็ต
แบบออนไลน์เข้าด้วยกันท าให้สามารถเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลางชัดเจนสามารถน าไปใช้งานได้จริงในอนาคต 
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