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ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าว
ต่อความมั่นคงของชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง:
กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
The Impact of Foreign Worker Trade on National
Security in Economy, Society and Politics:
Case Study in Chaiyaphum Province

พิทักษ์พงศ์ กางการ 1,*
Pitukpong KangKarn 1,*

							

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะการค้าแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาปัจจัย           
เชิงสาเหตุของการค้าแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ผู้ประกอบการ  จ�ำนวน 100 คน และแรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า
1. การค้าแรงงานต่างด้าวมี 4 ลักษณะได้แก่ ลักษณะการขายแรงงานอย่างเดียวอยู่แบบชั่วคราว ลักษณะการ
ขายแรงงานผสมกับการขายบริการทางเพศแอบแฝง ลักษณะการขายบริการทางเพศอย่างเดียว และลักษณะการลักลอบ            
เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย        
2. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการค้าแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนตัวของแรงงานต่างด้าว ได้แก่
ทัศนคติ  ค่านิยม  ความยากจนของแรงงานต่างด้าว ปัจจัยนายจ้าง ได้แก่ ความต้องการลดต้นทุนในการผลิตจากการจ้าง
แรงงานราคาถูก ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน
ค�ำส�ำคัญ: ผลกระทบ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เสถียรภาพของชาติ

						

ABSTRACT

The objectives of this research were to study 1) the sort of foreign labor mobility, and 2 the antecedents
of labor mobility in Chaiyaphum province. Quantitative and qualitative researches were mixed and applied in
this research. The sample comprised of 100 entrepreneurs and 100 foreign labors. The research results were
as follows.
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1. There were four sorts of foreign labors; labors who moved to; 1) work only, 2) work and offer the
concealed prostitution, 3) offer prostitution only, and 4) illegally moved in Thailand.
2. Antecedents of foreign labor mobility comprised of 1) personal factor of labors, 2) Employers’ factor,
3) Official factor, and 4) Thai labor factor. The jobs with low status and this situation have brought a lack of
labors, Thai economic growth, in addition, had increased the entrepreneurs’ demand for foreign labors.  
Keywords: Effect, Foreign Labor Mobility, National Stability

บทน�ำ

กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดสภาพของสังคมโลก
ใหม่ ส่งผลให้โลกมีสภาพไร้พรมแดนที่ก�ำลังเติบโตตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญทีท่ �ำให้ทศั นคติวถิ ชี วี ติ และความเป็นอยูข่ องพลเมือง
ประเทศต่าง ๆ เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน (อนุสรณ์
ธรรมใจ   2549, น.19) ความสนใจและการเข้ามาลงทุน            
ตั้งถิ่นฐานพลักดันในกิจการในประเทศไทย จากกลุ่มนัก
ลงทุนต่างชาติท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยหวั่นเกรงว่าจะส่งผล
กระทบต่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และความมั่ น คง            
ของชาติ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ 2550, น.56 - 60) ผลกระทบ          
ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ของทุ น ข้ า มชาติ คื อ ความสามารถในการ       
เคลื่ อ นย้ า ยวั ต ถุ ดิ บ เงิ น ทุ น และสิ น ทรั พ ย์ ข ้ า มพรมแดน          
ของรั ฐ ชาติ ไ ด้ อ ย่ า งไร้ พ รมแดน ลดความส�ำคั ญ ของ
ต�ำแหน่งที่ตั้งทางการผลิตแสวงหาวัตถุดิบจากสถานที่มี
ต้นทุนต�่ำ  (พงษ์เทพ สันติกุล 2549, น.216 - 259) การปิด
โรงงานและเลิกจ้างเพราะต้นทุนการผลิตในไทยสูงกว่า
ประเทศอื่น จ�ำต้องย้ายฐานการผลิตทันที และพร้อมที่จะ
กลั บ มาหากต้ น ทุ น ต�่ ำ กว่ า ประเทศอื่ น ได้ จะเห็ น ได้ ว ่ า               
ถ้าประเทศไทยยังผูกติดกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของโลก
มากไปก็อาจเกิดความเสี่ยงสูง(พิริยะ ผลพิรุฬห์ 2553,             
น.38 - 68)
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีการค้าแรงงานต่างด้าวได้ท�ำ
กันมานานท�ำกันเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าคนไทยติดต่อ
ให้นายหน้า คนลาวหาแรงงานชาวลาวมาให้ และมีการให้
สิ น บนแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ เปิ ด ทางสะดวกในการล�ำเลี ย ง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  แต่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท�ำงานส่วนใหญ่จะเข้ามาด้วยความสมัครใจ ส่วนน้อยที       ่
พ่อแม่หรือญาติ ๆ อาจบังคับให้มาเพราะเห็นเพื่อนบ้านไป

ท�ำงานกลับมาแล้วมีเงินใช้ และสามารถซื้อเครื่องอ�ำนวย
ความสะดวก ได้ ดังนั้นหลายคนที่นายหน้าคนไทยจะเป็ น
ผู้ซื้อเครื่องอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ก่อน หรืออาจจะ
จ่ายเป็นเงินสดให้ก่อน แล้วก็ส่งลูกสาวมาเป็นแรงงาน
ท�ำงานชดใช้ เพราะนายหน้าจะน�ำแรงงานขายต่อให้กับ
นายจ้างซึ่งอาจจ่ายค่าจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งแรงงานต่างด้าว
ต้องท�ำงานชดใช้เท่ากับเงินทีน่ ายจ้างให้แก่นายหน้าทัง้ หมด
จึงเป็นอิสระและสามารถรับเงินเดือนได้  ขบวนการลักลอบ
เข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ได้ท�ำกันมาเป็นเวลานานมาก
แล้วและในช่วงปัจจุบันการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท�ำงานในไทยก็มอี ยูม่ าก หากไม่มกี ารบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวที่ถูกวิธีปัญหาในด้านต่าง ๆ จะตามมามากมาย
แรงงานต่างด้าวเป็นประเด็นส�ำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบทั้ง         
เชิงบวก และลบต่อสังคมไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง การทีแ่ รงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น หากไม่มีแนวทางการควบคุมแรงงานต่างด้าว
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะยาวอาจท�ำให้เกิดผลเสีย          
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของ
ประเทศ ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะน�ำไปสูแ่ นวทางในการบริหาร
จัดการผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวทั้งในระดับ
นโยบายของชาติ และระดับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะการค้าแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการค้าแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงพรรณา (Descriptive
research) เรื่อง ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อ
ความมั่นคงของชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง:
กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดระเบียบวิธี
วิจัยและแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาลักษณะการค้าแรงงาน
ต่างด้าว ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ก่อให้เกิดการค้าแรงงาน
ต่างด้าวและศึกษาผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าว
ต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดย
มีวิธีแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary
Study) ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ต่างด้าว และโดยผู้วิจัยศึกษาเอกสารเฉพาะในส่วนที่มีการ
เชื่อมโยงถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และข้อมูลที่
ได้รบั การกล่าวถึงในสอบถามและการสัมภาษณ์ ซึง่ สามารถ
แยกเอกสารที่ศึกษาได้ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เข้ า มาของแรงงานต่ า งด้ า วจากเจ้ า หน้ า ที่ ต ามท่ า ข้ า ม
ประเพณีหรือจุดผ่อนปรนต่าง ๆ ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที      ่
ลงทะเบียนถูกต้อง ข้อมูลการลักลอบเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ     
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
2. การสัมภาษณ์ (Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง
(SemiStructure In-depth Interview) ด�ำเนินการสัมภาษณ์
แรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่คลุกคลีกับแรงงาน
ต่างด้าว ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว และ          
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
และผู้ประกอบการจ�ำนวน 100 คน
การวิ จั ย ระยะที่ 2 ก�ำหนดแนวทางการบริหาร     
จั ด การผลกระทบของการค้ า แรงงานต่ า งด้ า วในระดั บ
นโยบายของชาติ และระดับท้องถิ่น โดยมีวิธีแบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอนได้แก่
1. การเสวนากลุม่ (Focus Group) เป็นการเสวนา
กลุ ่ ม ตามหั ว ข้ อ ที่ ก�ำหนด จากกลุ ่ ม ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจ�ำนวน
ประมาณ 15 คน แต่ละคนเสนอข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นของตน แก่ผเู้ ข้าร่วมเสวนา มีวตั ถุประสงค์
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ที่ให้ผู้เข้าเสวนานาได้ได้ความรู้ความคิดที่แตกต่างหลาย
มุมมองในเรื่องเดียวกัน
2. การประชุ ม แบบการะดมสมอง (Brain
Storming) เป็นการอภิปรายที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้
เปิ ด โอกาสให้ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายทุ ก คนแสดงความคิ ด เห็ น               
มีเสรีภาพทางด้านความคิด ใครพูดก่อนพูดหลังตามแต่
โอกาสไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์ ตลอดเวลาจะจดบันทึกใน
กระดาษชาร์ ด ไวท์ บ อร์ ด เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนได้ เ ห็ น           
ร่วมกันด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเสวนากลุ่ม
ทั้ ง สองรู ป แบบคละกั น ไปและรวบรวมจากข้ อ สรุ ป ของ               
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากการเสวนาโดยการบันทึก
เสี ย งการน�ำเสนอ จากข้ อ สรุ ป ที่ เ ป็ น เอกสารของผู ้ ร ่ ว ม       
เสวนากลุ่ม

เครื่องมือการวิจัย

1. เครื่องมือเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Interview) โดยผู้วิจัย       
สร้างขึ้นเองจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึง่ โครงสร้าง (Semi Structure
In-depth Interview) เพื่อศึกษากระบวนการค้าแรงงาน
ต่างด้าวปัจจัยเชิงสาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดการค้าแรงงานต่างด้าว
และผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยได้สัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
และการเสวนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการเสวนากลุ่ม
ตามหัวข้อที่ก�ำหนด จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวนประมาณ              
15 คน แต่ละคนเสนอข้อมูลความรู้ ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นของตน แก่ผู้เข้าร่วมเสวนา มีวัตถุประสงค์ที่ให้                
ผูเ้ ข้าเสวนานาได้ได้ความรูค้ วามคิดทีแ่ ตกต่างหลายมุมมอง
ในเรื่องเดียวกัน การประชุมแบบการระดมสมอง (Brain
Storming) เป็นการอภิปรายที่เกิดความคิดสร้างสรรค์             
ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนแสดงความคิดเห็น        
มีเสรีภาพทางด้านความคิด ใครพูดก่อนพูดหลังตามแต่
โอกาสไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์ ตลอดเวลาจะจดบันทึกใน
กระดาษชาร์ท ไวท์บอร์ด เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เห็นร่วม
กันด�ำเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเสวนากลุ่มทั้ง
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สองรู ป แบบคละกั น ไปและรวบรวมจากข้ อ สรุ ป ของผู ้
เชีย่ วชาญในแต่ละสาขา จากการเสวนาโดยการบันทึกเสียง
การน�ำเสนอ จากข้อสรุปทีเ่ ป็นเอกสารของผูร้ ว่ นเสวนากลุม่
2. เครื่องมือเชิงปริมาณส�ำหรับเครื่องมือวิจัย
เชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1  ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที  ่ จ�ำนวน
สมาชิกครอบครัว  อาชีพ  รายได้  และชุมชนที่อยู่อาศัย
ตอนที่ 2   ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของ
แรงงานต่างด้าวที่มีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองซึง่ ทัง้ 3 ด้าน มีลกั ษณะค�ำถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นลักษณะเป็นแบบค�ำถาม
ปลายเปิด (Open  Ended Questions)

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS (Statistical  
Product  and  Service Solutions)ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จาก
การศึ ก ษาเอกสาร ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ อกสารเนื้ อ หา            
(Content Analysis) น�ำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
สรุ ป บรรยายเนื้ อ หาด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณอย่ า งเป็ น ระบบ             
(สุภางค์ จันทวานิช, 2546:น.144) โดยด�ำเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลตามเครื่องมือทีจ่ ัดเก็บ สร้างระบบ
แยกเป็ น หมวดหมู ่ ข ้ อ มู ล ตามขอบเขตเนื้ อ หาการวิ จั ย
วิเคราะห์ข้อมูล บรรยายเนื้อหา พร้อมกับตรวจสอบข้อมูล
ด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation) เพื่อให้ข้อมูลมีความ
เป็นจริงและน่าเชื่อถือ
2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธี
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยน�ำข้อมูล
มาเรียบเรียง และจ�ำแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน�ำมา       
ตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท�ำไปพร้อม ๆ กับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง
เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็ตามไปเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค�ำถาม
หลักตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้น�ำมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎีเดนซิน Denzin,1970, pp. 218-230
3. การเสวนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุ ม แบบระดมสมอง ใช้ วิ ธี วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา        
(Content Analysis) และการวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นั ย                    
(Analytic Induction) โดยน�ำข้อมูลมาเรียบเรียงและจ�ำแนก
อย่างเป็นระบบ ท�ำการอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์

สรุปผลการวิจัย

1. ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อธุรกิจ
ของผู้ประกอบการในจังหวัดชัยภูมิ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.14, S.D. =  0.46) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าผลกระทบด้านประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (X = 3.66,S.D. = 0.71)         
รองลงมา คือด้านความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำงานซึ่งมี        
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.34, S.D. = 0.86)  
ส่วนด้านปัญหาอุปสรรคในการใช้แรงงานต่างด้าวมีคา่ เฉลีย่
อยู่ในระดับน้อย (X = 2.07, S.D. = 0.83)
2. ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความ
มัน่ คงของชาติในด้านเศรษฐกิจ พบว่าผลกระทบในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.02, S.D. = 0.72)
ผลกระทบของการค้ า แรงงานต่ า งด้ า วต่ อ ความมั่ น คง          
ของชาติ ใ นด้ า นสั ง คม โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง                    
(X = 2.73, S.D. = 1.02) ผลกระทบของการค้าแรงงาน
ต่างด้าวต่อความมั่นคงของชาติ ด้านการเมือง โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (X = 3.00, S.D. = 0.78)  
3. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบ
ของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงของชาติในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของผูป้ ระกอบการในจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่าผูป้ ระกอบการควรให้มกี ารอบรมเรือ่ งภาษาแก่
พนักงาน เพือ่ ลดความผิดพลาดในการท�ำงาน ควรให้มกี าร
อบรมงานก่อนเข้าท�ำงาน อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจ
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ในระเบียบและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และหน้าที่ของการ
เป็นพนักงาน เรื่องการตรงต่อเวลา เอาใจใส่ต่องานทุก            
ขั้นตอนที่ท�ำ เพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานเพือ่ ให้เหมาะสมกับค่าแรง ผูป้ ระกอบการควรพัฒนา
ทักษะในการท�ำงาน ให้มีความคิดสร้างสรรค์โดยให้รู้จัก     
คิดเอง เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนางาน โดยการจัดประชุมเพือ่ ให้พนักงานเสนอแนวคิด  
ให้รู้จักการแก้ปัญหาก่อนในงานที่ง่าย จึงเข้าไปแนะน�ำใน
ภายหลัง รูจ้ กั น�ำเอาวัสดุอปุ กรณ์เหลือใช้กลับมาใช้ซำ 
�้ และ
วิ ธี บ�ำรุ ง รั ก ษา ผู ้ ป ระกอบการควรหาโอกาสนั่ ง คุ ย กั บ            
พนักงานบ่อย ๆ เพื่อเกิดความเป็นกันเอง ควรรับพนักงาน
ที่มีหนังสือเดินทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
4. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ
ลักษณะการค้าแรงงานต่างด้าว ปัจจัยเชิงสาเหตุของการค้า
แรงงานต่างด้าว ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว และ
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีดังนี้
  
4.1 การค้าแรงงานต่างด้าวมี 4 ลักษณะได้แก่
ลั ก ษณะการขายแรงงานอย่ า งเดี ย วอยู ่ แ บบชั่ ว คราว
ลักษณะการขายแรงงานผสมกับการขายบริการทางเพศ
แอบแฝง ลักษณะการขายบริการทางเพศอย่างเดียว และ
ลักษณะการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย        
4.2 ปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการค้าแรงงาน
ต่างด้าว ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนตัวของแรงงานต่างด้าว
ได้แก่ ทัศนคติ  ค่านิยม  ความยากจนของแรงงานต่างด้าว
ปัจจัยนายจ้าง ได้แก่ ความต้องการลดต้นทุนในการผลิต
จากการจ้างแรงงานราคาถูก ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ได้แก่
การขาดแคลนเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามแนว
ชายแดน นอกจากนี้ พื้ น ที่ ก ว้ า งท�ำให้ เ กิ ด การลั ก ลอบ              
เข้าเมืองเป็นไปอย่างง่ายดาย ส่วนปัจจัยด้านสถานการณ์
แรงงานไทยส่วนหนึง่ เดินทางไปขายแรงงานในต่างประเทศ
ทีไ่ ด้คา่ แรงสูงกว่า  แรงงานไทยทีม่ กี ารศึกษาสูงขึน้ ไม่สนใจ
งานในระดับล่างจนท�ำให้ขาดแคลนแรงงานระดับล่างและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยท�ำให้ความต้องการด้าน
แรงงานเพิ่มขึ้น
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4.3 ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการค้ า แรงงาน
ต่างด้าว มีดังนี้ ผลกระทบเชิงบวกในด้านสังคม ได้แก่          
การมีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน ส่วนผล
กระทบเชิงลบด้านสังคม ได้แก่ การก่อให้เกิดปัญหาสังคม
เช่น อาชญากรรม ปัญหาสาธารณสุข ชุมชนแออัด  ปัญหา
โสเภณี เป็นต้น ผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานราคาถูกท�ำให้เศรษฐกิจเติบโต
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนผลกระทบเชิงลบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
แรงงานไทยถูกแย่งงานท�ำให้แรงงานไทยมีงานท�ำน้อยลง
ผลกระทบเชิ ง บวกด้ า นการเมื อ ง ได้ แ ก่ การเกิ ด ความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เป็นการกระชับความสัมพันธ์
อันดีทางการเมือง ส่วนผลกระทบเชิงลบด้านการเมือง ได้แก่
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
4.4 แนวทางการบริหารจัดการผลกระทบการ
ค้าแรงงานต่างด้าวในระดับนโยบายของชาติ ภาครัฐควร
รีบเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย ส่งเสริม
การเข้าสูบ่ ริการให้ความรูด้ า้ นกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าว
ประสานความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ หาทางออก
ร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รับฝัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำมาบริหารจัดการ
ที่ ทั น ต่ อ สถานการณ์ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง              
ส่วนแนวทางในระดับท้องถิ่น ควรด�ำเนินการประสานงาน
ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบูรณาการแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่างด้าวร่วมกัน ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติในการ
เข้าออกตามช่องข้ามต่างๆให้เคร่งครัด และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด

อภิปรายผล

1. จากผลการวิจัย พบว่า การวิจัยเรื่องผลกระทบ
ของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงของชาติในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูม  ิ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง  เมือ่ จ�ำแนกเป็นรายด้าน
พบว่ า แรงงานต่ า งด้ า วต่ อ ความมั่ น คงของชาติ ใ นเชิ ง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถเรียงล�ำดับความ     
คิดเห็นของผู้ประกอบการได้ดังนี้คือ 1) ความคิดเห็นด้าน
ประสิทธิภาพในการท�ำงานมีระดับมาก 2) ด้านความคิด
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สร้างสรรค์ในการท�ำงาน   อยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้าน
ปัญหาอุปสรรคในการใช้แรงงานต่างด้าว อยู่ในระดับน้อย
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์      
และคณะ (2533, น.193-196) ที่กล่าวว่า ปัจจัยนี้จะเป็น  
ตัวก�ำหนดความต้องการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
และพยายามจะตอบสนองออกมาในรูปแบบก�ำลังคนที่
จ�ำเป็นในการท�ำงานต่าง ๆ และยังสอดคล้องกับผลงาน     
วิจัยของ ดารณี สันทัดรบ (2530, น.141) ที่พบว่า ผลจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้แรงงาน
ต่างด้าวหลั่งไหลเข้ามามากมายและในเรื่องของอุปสงค์
และอุปทานของแรงงานเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวก็ต้องการ
แรงงานมากขึ้น
2. ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงงาน
ต่างด้าวต่อความมัน่ คงของชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมื อ งของผู ้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ในด้ า น
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของแรงงานต่างด้าว โดยรวมอยู่
ในระดับมาก  เมือ่ จ�ำแนกเป็นรายข้อ พบว่าไม่ใช้เวลาท�ำงาน
ท�ำธุระส่วนตัว ท�ำงานเสร็จทันตามเวลาที่ก�ำหนด อยู่ใน
ระดับสูงทีส่ ดุ รองลงมา คือเข้าท�ำงานและเลิกงานตามเวลา
ก�ำหนด   อยู ่ ใ นระดั บ มาก และที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด                
คือ โน้มน้าวหรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามผู้บังคับ
บัญชาได้ อยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ และคณะ (2533, น.193) ที่กล่าวว่าการห้ามใช้
แรงงานภายนอก ท�ำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานบาง       
สายอาชี พ และสาเหตุ ด ้ า นกฎหมายและสอดคล้ อ งกั บ           
ผลงานวิจัยของ ฉลองขวัญ อุดทะยอด (2542, น. 96) ที่      
พบว่า นโยบายการจัดระบบเพื่อควบคุมการท�ำงานของ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายประสบผลส�ำเร็จเพียงเล็กน้อย
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจ้างแรงงานเถือ่ นได้ และยังเป็น
เครือ่ งส่งเสริมให้เกิดการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น
3. ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงงาน
ต่างด้าวต่อความมัน่ คงของชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของผู้ประกอบการในจังหวัดชัยภูมิ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการท�ำงาน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ

จ�ำแนกเป็นรายข้อ พบว่าส่งเสริมให้เพื่อนพนักงานมีความ
รักสามัคคีกันระหว่างแรงงานที่เป็นคนไทยและต่างด้าว        
อยูใ่ นระดับสูงสุด รองลงมา คือสร้างวัฒนธรรมการท�ำความ
เคารพย�ำเกรงผู้บังคับบัญชาและนายจ้าง ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง อยู่ในระดับมาก และที่อยู่ในระดับน้อยสุด คือ
สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ท�ำงานได้ดว้ ยตนเองอยูใ่ นระดับปานกลางซึง่ สอดคล้องกับ
วรพิทย์   มีมาก (2529, น.24-34) และธงชัย สันติวงษ์       
(2536, น 83) ที่กล่าวว่าควรมีการพิจารณาทัศนคติของ
สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงด้วยซึ่ง จรัญ พรหมอยู่ (2526,          
น.80-83) ได้ศึกษาลักษณะทั่วไปของสังคมไทย พบว่า
สาเหตุ ม าจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ จนกลายเป็ น นิ สั ย ของคน             
ส่วนรวมในสังคมไทยเช่น ขาดระเบียบวินัย ชอบสบาย         
ขาดความอดทน ชอบงานพิธีเป็นต้น
4. ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงงาน
ต่างด้าวต่อความมัน่ คงของชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของผู้ประกอบการในจังหวัดชัยภูมิ ด้านปัญหา
อุปสรรคในการใช้แรงงานต่างด้าว โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
เมื่อจ�ำแนกเป็นรายข้อ พบว่าขาดทักษะในการท�ำงานจน
เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้ในการท�ำงานมากกว่าปกติ   
อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือขาดความช�ำนาญจนเป็น
เหตุให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการท�ำงาน ท�ำให้ต้องหยุด
งาน หรือเสียทรัพย์ในการรักษาและเสียเวลาในการท�ำงาน
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง และที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ยสุ ด คื อ                   
มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีคดีมาท�ำงานด้วย เท่ากับแรงงาน
ต่างด้าวถูกจับด้วยข้อหารการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับเพศ
(อนาจาร หรือ ข่มขืน)   อยู่ในระดับน้อยซึ่งสอดคล้อง             
กุศล สุนทรธาดาและ อุมาภรณ์  ภทั รวาณิชย์ (2540, น. 97)
ได้ศกึ ษาและพบว่าจากความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน
เห็นด้วยเรื่องการขาดแคลนแรงงานบางสาขา โดยเฉพาะ
งานประเภท สกปรก อันตรายและงานยากทั้งหลาย ซึ่งเป็น
งานหนักและเหนื่อย และจากความคิดเห็นของนายจ้าง
กล่าวถึงแรงงานต่างด้าวว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ราคาถูก  
ขยัน อดทนและไม่หยุดงานบ่อยเหมือนแรงงานไทย และ
ไม่มีข้อต่อรองมาก
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1.1 นโยบาย ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง พร้อมกันนี้ต้องท�ำงานแบบเชิงรุกเจ้าหน้าที่
ลงพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ กั บ ประชาชนตามแนวชายแดนเรื่ อ ง
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว กฎหมาย
การข้ามพรมแดน และภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอแก่การแก้ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว
1.2 การมีส่วนร่วม   ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นตามแนว
ชายแดน ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการ ต้องมีการประสานงาน
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
จัดท�ำแผนงานแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ และต้องมีการ
ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศของแรงงานต่างด้าว
เพื่อการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการร่วมกัน ควรมี       
คณะท�ำงานด้านแรงงานต่างด้าวระดับจังหวัด
1.3 บุคลากร / เจ้าหน้าที  ่ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ต้องได้รับการพัฒนามีส�ำนึกที่ดีและเข้าใจต่อภาวะปัญหา
ที่เกิดขึ้นโดยแท้จริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน
ต่างด้าว ควรมีการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการท�ำงานให้
ความรู้แก่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ต่างด้าวอยู่เป็นประจ�ำ  สร้างความตระหนักในหน้าที่ที่รับ      
ผิดชอบพร้อมทั้งมีการประเมินผลการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
อยู่เสมอ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั ถึงการน�ำรูปแบบการบริหาร
จั ด การแรงงานต่ า งด้ า วไปใช้ ท ดลองรู ป แบบเพื่ อ การ
พัฒนาการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วมโดยใช้กรณีศกึ ษาพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ เป็นกลุม่
ตัวอย่างในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
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