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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบายดา้นแรงงานของภาครัฐ และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบายภาครัฐดา้นความมัน่คงของ
แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพฒันารูปแบบ
นโยบายดา้นความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงรูปแบบในการวิจยั คร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธี
วิจยัเชิงคุณภาพ  การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีส าคญั คือ การวิจยัเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีผูใ้ห้
ข้อมูลท่ีส าคัญ  ได้แก่  หัวหน้าหน่วยงานราชการด้านแรงงานหรือนักวิชาการแรงงาน นักบริหาร             
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สถานประกอบการหรือตวัแทนผูน้ าด้านแรงงาน ในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดั
ระยอง และจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 12 ราย ผลการวจิยัพบวา่  
 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายด้านแรงงานของภาครัฐ มาจาก           
ความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การเรียกร้องของภาคแรงงาน ภาคนายจา้งหรือผูป้ระกอบการ และ
ความตอ้งการขององค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ  ทั้งน้ี ปัจจยัในการสร้างความมัน่คงของแรงงานไทยใน
ภาคอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ กฎหมาย  เจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง/
ผูป้ระกอบการ เทคโนโลย ี ลูกจา้ง การเมือง และการมีส่วนร่วม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบายภาครัฐดา้น
ความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จนั้นประกอบไปดว้ย 9 ปัจจยั 
ได้แก่ นโยบายด้านแรงงาน กฎหมาย เจา้หน้าท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ การเมือง เทคโนโลยี การบงัคบัใช้
กฎหมาย นายจา้ง/ ผูป้ระกอบการ และการมีส่วนร่วม  
 จากการวิจยั ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันารูปแบบนโยบายดา้นความมัน่คงของแรงงานไทยใน
ภาค อุตสาหกรรม ดงัน้ี ปรับปรุงกกฎหมายให้มีความทนัสมยั เพิ่มการบงัคบัใช้และบทลงโทษ จดัสรร
อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีรัฐให้เพียงพอ เพิ่มความรู้และทกัษะของเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ควบคุมนายจ้าง/ ผูป้ระกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสิทธิ
ประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนโดยให้มีการปรับลดหรือเพิกถอนสิทธิหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ก าหนดให้ผูป้ระกอบการสนบัสนุนแรงงานให้เขา้รับการพฒันาความรู้และทดสอบทกัษะตามมาตรฐานการ
พฒันาฝีมือแรงงาน น าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้อ านวยความสะดวกแก่นายจา้ง/ ลูกจา้งในการ
ตรวจสอบสิทธิและการจา้งงาน ส่งเสริมให้ลูกจา้ง พฒันาความรู้และทกัษะให้ตรงกบัความตอ้งการของ
องคก์รเพื่อรองรับเทคโนโลยี 4.0 ภาคการเมืองควรมีการแกไ้ขขั้นตอนการพิจารณากฎหมายให้รวดเร็วและ
ทนัสมยั โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อแรงงาน และการมีส่วนร่วมของภาคแรงงานในการแกไ้ขและก าหนด
นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของแรงงานอยา่งแทจ้ริง 
 

ค าส าคญั: รูปแบบนโยบายภาครัฐ, ความมัน่คงของแรงงานไทย, ภาคอุตสาหกรรม 
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Abstracts 
 The objective of this research was to analyze the factors relating to the decision making of the 
government’s labor policy and the factors affecting the government policy for the stability of Thai 
workers in the industrial factor for the implement and suggestions of development. Qualitative research 
was the methodology of this research. Data collection came from research documents and in-depth 
interview with the main informants who are the chief of an official unit in labor department or the labor 
academicians, the business administrators or the representatives of labors in the eastern region including 
Chonburi, Rayong, and Samut Prakarn, totaling 12 persons.  
 According to the research, the factors relating to the decision-making of the government’s labor 
policy are as follows: the demands of the labor sector, the employers or the entrepreneurs and the demand 
of international labor organizations. Additionally, the constitution of labor’s stability consists of 8 factors 
which are laws, government officers, government units, employers/entrepreneurs, technology, employees, 
politics, and participation.  
 The factors that affect the government’s stability policy of Thai workers in the industrial sector 
can be implemented requiring 9 factors which are labor policy, laws, government officers, government 
units, politics, technology, law enforcement, employers/entrepreneurs and participation. And The research 
gave the suggestion for the development of the government’s policy model of Thai workers in the 
industrial sector as follows: modernization of laws, increase of law enforcement and punishment, capacity 
sufficiency of government officer, increase of knowledge and skills of government officer for the working 
efficiency, control of employers/entrepreneurs to strictly follow the laws, monitor the privilege tax of the 
investor, reduce or termination of the privilege tax for negligence, specifying entrepreneurs to support 
workers to development knowledge and skill in accordance with the labor skill testing standards, 
application of information technology to facilitate employers/employees in the inspection of right and 
employment, encouraging employees to improve their knowledge and skills that correspond to the demand 
of the organization and are able to handle the 4.0 technology, the politic sector revising the law 
consideration process to be faster and more updated. By considering the benefits of workers and must take 
the concern on participation of the labor sector in the improvement of the government policy which truly 
associates with the stability of workers. 
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บทน า 
  แรงงาน เป็น ปัจจัย ท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าห รับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นแรงงานท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและมีบทบาทต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ทั้งน้ี อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท าให้ความตอ้งการแรงงานเพิ่มมากข้ึน โดยสถานการณ์
ตลาดแรงงานเดือนมีนาคม 2559 ความตอ้งการแรงงานผา่นการจดัหางานของรัฐเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนร้อยละ 9.15 โดยมีความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุด (กองบริหารข้อมูล
ตลาดแรงงาน กรมการจดัหางาน, 2559) จะเห็นไดว้า่แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีความส าคญัต่อประเทศไทย
อยา่งมาก ดงันั้น การคุม้ครองสิทธิดา้นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจึงมีความส าคญั รัฐบาลจึงตอ้งเขา้มาให้
ความคุม้ครองแรงงานให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม  โดยการก าหนดกฎหมายข้ึนมาเป็นมาตรฐานใน
การใช้แรงงานและมีการตรวจตราดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย (สุดาศิริ วศวงศ์ , 2533) โดยท่ีผ่านมา
รัฐบาล   แต่ละสมยัตระหนักและให้ความส าคญัเร่ืองการคุม้ครองแรงงานทั้งในเร่ืองคุณภาพความเป็นอยู ่
สวสัดิการแรงงาน สิทธิอนัชอบธรรมท่ีแรงงานควรจะไดรั้บ ฯลฯ  โดยนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมยัมี
ประเด็นส าคญั ดังน้ี สมยัพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร มีการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ทกัษะและฝีมือแรงงาน ส่งเสริมมาตรการดา้นการประกนัสังคม ขยายขอบข่ายการให้สวสัดิการดา้นแรงงาน 
และส่งเสริมให้เกิดระบบแรงงานสัมพนัธ์เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ข ปัญหา 
พฒันา และคุม้ครองแรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม (ระบบบริหารจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์, 
ม.ป.ป., ออนไลน์) สมยันายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ให้แรงงานได้รับการคุม้ครองตามมาตรฐานแรงงานไทย      
ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพการจา้งงาน สนบัสนุนสวสัดิการแรงงานและเพิ่มศกัยภาพ
กองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจา้งท่ีประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างาน มีการส่งเสริมระบบแรงงาน
สัมพนัธ์ในระบบไตรภาคี ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมัน่คง และมีการพฒันาและจดั
ฝึกอบรมแรงงานทุกระดบั  สมยันางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ส่งเสริมสถานประกอบการและผูต้อ้งการมีงาน
ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก มีการคุม้ครองแรงงานโดยให้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัใน
การท างานและสวสัดิการแรงงานและดูแลหลกัประกนัความมัน่คงในการท างานแก่ผูใ้ช้แรงงาน ส่งเสริม
ระบบแรงงานสัมพนัธ์ให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกนัสังคมให้กบัผูป้ระกนัตน
และยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงานมีฝีมือ (บุษยรัตน์ กาญจนดิษย์, 2554) และสมัยพลเอกประยุทธ์       
จนัทร์โอชา มีการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผูท่ี้เข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้ ง
ยกระดบัคุณภาพแรงงานให้เขา้ถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน พฒันาระบบการให้บริการดา้น
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แรงงาน  สร้างความสมานฉนัทร์ะหวา่งนายจา้งและลูกจา้งดว้ยระบบทวิภาคี  สนบัสนุนสถานประกอบการ
ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มีการตรวจแรงงาน
และสถานประกอบการให้ปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิแรงงานให้ไดม้าตรฐานสากล (สมชยั หิรัญญะวณิชย ,์ 
2557) 
  จากประเด็นนโยบายดา้นแรงงานของรัฐบาลในแต่ละสมยัท่ีผ่านๆ มาไดใ้ห้ความส าคญัในการ
คุม้ครองสิทธิแรงงานไทยในด้านสวสัดิการแรงงาน และสิทธิอนัชอบธรรมท่ีแรงงานควรไดรั้บแต่ยงัเกิด
ปัญหาในทาง ความไม่เป็นธรรมและความไม่มัน่คงในการท างานของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากยงัพบว่าสถานประกอบการยงัมีการเลิกจา้งและปลดคนงานออกในทุกๆปี จากเหตุผลท่ีกล่าว
ขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาโดยมีค าถามการวิจยัว่า ปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
ภาครัฐดา้นความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ปัจจยัอะไรท่ีส่งผลต่อการน านโยบายภาครัฐ
ดา้นความมัน่คงของแรงงานไทยในภาค อุตสาหกรรม ไปปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จ และรูปแบบนโยบาย
ภาครัฐดา้นความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมควรมีรูปแบบเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
  1. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายดา้นแรงงานของภาครัฐ   
  2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบายภาครัฐดา้นความมัน่คงของแรงงานไทยในภาค 
อุตสาหกรรมไปปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จ 
  3. เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
  งานเป็นส่ิงส าคญัต่อชีวิตเน่ืองจากการท างานมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อการสนองความตอ้งการ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ดังนั้ น หากมนุษย์ได้ท  างานท่ีตนพอใจก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและ
อารมณ์ท่ีดีและจะส่งผลต่อชีวติโดยส่วนรวมของบุคคลผูน้ั้นใหเ้ป็นสุข ซ่ึงท าให้มี “คุณภาพชีวติการท างาน” 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ในทุกระดบั ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์แบบหน่ึงเพื่อกระตุ้นให้บุคคลได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสร้าง
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการท างาน ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัในการพฒันาประเทศ  ตั้งแต่ประมาณปี 
ค.ศ.1970 จนถึงปัจจุบนั แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน (quality of work life) ต่ืนตวัมากในทวีป
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ยุโรปและอเมริกาเป็นจุดก าเนิดการปฏิวติัอุตสาหกรรม  และในปี ค.ศ.1974 ได้มีการก่อตั้ งสมาพันธ์         
The National Center for Productivity and Quality of work Life ซ่ึงสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมเพื่อ
ปรับปรุงผลผลิตและพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานโดยตรง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการท างานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการจดัระเบียบปฏิบัติงานและการจูงใจทางด้าน
เศรษฐกิจและร่างกาย  รวมถึงความตอ้งการทางดา้นสังคมท่ีมองเร่ืองคนท างานไม่ใช่เป็นเสมือนเคร่ืองจกัร 
Mikovich & Glueck, 1985 และ Delamotte and Takezawa,1984 (อ้างถึงใน ศิริเชษฐ์ สังขะมาน , 2551)       
ไดท้  าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน พบวา่ คนเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะท าให้คุณภาพและปริมาณของ
ผลผลิตสูงข้ึนและเป็นการลดตน้ทุนการผลิตหากคนมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี โดยองค์กรจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงการติดต่อส่ือสารในองคก์ร เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใน
การท างาน เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานและฝ่ายบริหารให้ดีข้ึน แต่วิธีการแกปั้ญหาแรงงาน
ของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมแตกต่างกนัไปซ่ึงใน แต่ละสังคมมีส่ิงท่ีเป็นปัญหา หรือท่ีเรียกว่า quality of 
work life conditions ซ่ึงได้แก่ ค่าตอบแทนในการท างานท่ียุติธรรม สภาพท่ีท างานท่ีมีความมั่นคงและ
ก้าวหน้า โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ดังนั้ น คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของบุคคล 
ประกอบดว้ย ความพึงพอใจในการท างาน ขวญัก าลงัใจในการท างาน ท าให้เกิดประสิทธิผลในการท างาน
ของผูป้ฏิบติังานและองค์กร ดงันั้น องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลตอ้งเกิดจากสมาชิกทุกคนใน
องค์กรมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีและร่วมกนัท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (สถาบนัวิจยัสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551) 
  แนวคิดในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านแรงงาน 
  ผูว้ิจยัเลือกศึกษาตวัแบบระบบ (System Model) ในการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านแรงงาน 
เน่ืองจากรัฐบาลจะด ารงอยูไ่ดจ้ะตอ้งจดัสรรส่ิงต่างๆ ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะภาคแรงงาน ซ่ึงเป็นก าลงั
ส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ  ซ่ึงส่ิงนั้นคือนโยบายดา้นแรงงานของรัฐบาล หากนโยบายภาครัฐมี
ความเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดการสนบัสนุนต่อการตดัสินใจของระบบของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลมีหนา้ท่ีในการ
แปลงการเรียกร้องภาคแรงงาน ความตอ้งการขององค์กรแรงงานระหวา่งประเทศหรือทบทวนกระแสการ
คดัคา้นการต่อตา้นจากนายจา้ง/ ผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย ไปสู่การตดัสินใจในการก าหนดนโยบาย
ดา้นแรงงานท่ีเหมาะสมของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม  
  แนวคิดในการน านโยบายด้านแรงงานไปปฏิบัติ 
  ในการน านโยบายด้านแรงานไปปฏิบัติ ผู ้วิจ ัยพิจารณาเลือกตัวแบบทางด้านการจัดการ 
(Management Model) เน่ืองจากได้ให้ความส าคัญในเร่ืองสมรรถนะขององค์กรเป็นหลัก โดยถือว่า
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบาย แผนงานหรือโครงการไปปฏิบติัให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีส่วนท าให้นโยบายประสบความส าเร็จไม่
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วา่จะเป็นดา้นกฎหมาย เจา้หนา้ท่ีรัฐ หน่วยงานภาครัฐ นายจา้ง/ ผูป้ระกอบการ เทคโนโลย ี ลูกจา้ง  การเมือง 
และการมีส่วนร่วมระหวา่งลูกจา้ง นายจา้ง และภาครัฐ  รวมทั้งมีการวางแผนเตรียมการท่ีดี   

วธิดี าเนินการวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การไดม้าของขอ้มูลส าคญั 
คือการศึกษาจากเอกสารวิชาการ บทความ รายงานการวิจยั ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  ขอ้ระเบียบ กฎหมาย      
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบนโยบายของภาครัฐด้านความมั่นคงของแรงงานไทยใน
ภาคอุตสาหกรรม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั ไดแ้ก่ หัวหน้าหน่วยงานราชการดา้น
แรงงานหรือนกัวิชาการแรงงาน นกับริหารสถานประกอบการหรือตวัแทนผูน้ าดา้นแรงงาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการของภาครัฐด้านความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัชลบุรี จงัหวดั
ระยองและจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 12 ราย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสัมภาษณ์เจาะลึก มีแนว
ค าถามครอบคลุมนโยบายดา้นแรงงานทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ การคุม้ครองแรงงาน, แรงงานสัมพนัธ์, การจดัหา
งาน , ประกันสังคม , เงินทดแทน , การพัฒนาฝีมือแรงงาน และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้ม โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ประเด็นท่ี 1 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ในการก าหนดนโยบายด้านแรงงานของภาครัฐ  ประเด็นท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบาย
ภาครัฐด้านความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จ ประเด็นท่ี 3 
เสนอแนวทางในการพฒันาความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์ขอ้มูลจะน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จากเอกสารและท าการสรุปผล
โดยการพรรณนาวเิคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
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ผลการวจิัย 
 ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายดา้นแรงงาน
ของภาครัฐ ได้แก่ การเรียกร้องของภาคแรงงาน ภาคนายจา้งหรือผูป้ระกอบการ และความตอ้งการของ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ทั้ งน้ีปัจจัยในการสร้างความมั่นคงของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ประกอบดว้ย 8 ปัจจยั ไดแ้ก่  กฎหมาย เจา้หน้าท่ีรัฐ หน่วยงานภาครัฐ นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ เทคโนโลย ี
ลูกจา้ง การเมือง และการมีส่วนร่วม 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายด้านแรงงานของภาครัฐ 
สามารถสรุปเป็นโมเดลไดด้งัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที ่1  กรอบการก าหนดนโยบายดา้นแรงงานของภาครัฐ 
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 ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบายภาครัฐดา้นความมัน่คงของแรงงานไทย
ในภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 9 ปัจจยั ได้แก่ นโยบายด้านแรงงาน 
กฎหมาย เจา้หนา้ท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ การเมือง เทคโนโลย ีการบงัคบัใชก้ฎหมาย นายจา้ง/ ผูป้ระกอบการ 
และการมีส่วนร่วม  
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน านโยบายภาครัฐด้านความมั่นคงของแรงงานไทยใน
ภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จ สรุปไดด้งัภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2 โมเดลการน านโยบายภาครัฐดา้นความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม 
ไปปฏิบติั 

 
  ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 แนวทางในการพฒันาความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม 
ดงัน้ี ปรับปรุงกกฎหมายให้มีความทนัสมยั เพิ่มการบงัคบัใชแ้ละบทลงโทษ จดัสรรอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีรัฐ
ใหเ้พียงพอ เพิ่มความรู้และทกัษะของเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควบคุม
นายจา้ง/ ผูป้ระกอบการให้ปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการ



 

สมเจตน์ ภิรมย์มาก/ ไพฑูรย์ โพธิสว่าง/ จรีะ ประทปี 

 

 148 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่12 ฉบบัที ่ 1 

ลงทุนโดยให้มีการปรับลดหรือเพิกถอนสิทธิหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก าหนดให้ผูป้ระกอบการ
สนับสนุนแรงงานให้เขา้รับการพฒันาความรู้และทดสอบทกัษะตามมาตรฐานการพฒันาฝีมือแรงงาน        
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอ้ านวยความสะดวกแก่นายจา้ง/ ลูกจา้งในการตรวจสอบสิทธิและการ
จา้งงาน ส่งเสริมให้ลูกจา้งพฒันาความรู้และทกัษะให้ตรงกบัความตอ้งการขององคก์รเพื่อรองรับเทคโนโลย ี
4.0 ภาคการเมืองควรมีการแก้ไขขั้นตอนการพิจารณากฎหมายให้รวดเร็วและทนัสมยั โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ต่อแรงงาน และการมีส่วนร่วมของภาคแรงงานในการแก้ไขและก าหนดนโยบายภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของแรงงานอยา่งแทจ้ริง 
 

อภิปรายผลการวจิัย 
  การอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการก าหนดนโยบาย
ดา้นแรงงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คือ การเรียกร้องของภาคแรงงาน ภาคนายจา้ง/ 
ผูป้ระกอบการ และการสนับสนุนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะมีการเรียกร้อง
ของภาคแรงงานเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากนายจา้ง/ ผูป้ระกอบการ จะเป็นผูก้  าหนดรายได/้ ค่าตอบแทน สิทธิ 
สวสัดิการต่างๆ ท่ีแรงงานจะไดรั้บ ดงันั้น ภาคนายจา้ง/ ผูป้ระกอบการ จึงมีเพียงการเรียกร้องต่อภาครัฐเม่ือ
ภาคแรงงานไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีนายจา้งก าหนดไวภ้ายใตน้โยบายของภาครัฐ 
ทั้งน้ี ปัจจยัในการสร้างความมัน่คงของแรงงานภาคอุตสาหกรรมประกอบดว้ย 8 ปัจจยั ไดแ้ก่  
  1. ด้านกฎหมาย เป็นกฎข้อบงัคบัท่ีรัฐบญัญัติมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งนายจา้งและ
ลูกจา้งภายใตม้าตรฐานเดียวกนั กฎหมายจะช่วยให้ระบบการบริหารการจดัการภายในองค์กรมีแนวทาง
ปฏิบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุชาดา เรืองแสงทองกุล (2558, บทคดัย่อ) ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมาย
คุ้มครองลูกจา้งด้านความปลอดภยัในการท างานตามพระราชบัญญัติ  ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 : ศึกษากรณีสถานประกอบการย่านรังสิตและใกล้เคียงจงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า การบงัคบัใช้กฎหมาย ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานใน
พื้นท่ีย่านรังสิต และใกลเ้คียงจงัหวดัปทุมธานียงัไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เท่าท่ีควรอนัเกิดจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ การขาดความรู้ความเขา้ใจกฎหมายของนายจา้งและลูกจา้ง 
การละเวน้การปฏิบติัตามกฎหมายของนายจา้งในการจดัและดูแลสถานประกอบการให้มีสภาพการท างาน
และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การจัดเจ้าหน้าท่ี  หน่วยงานดูแล             
ความปลอดภัย การฝึกอบรม และลูกจ้างไม่ให้ความร่วมมือกับนายจ้าง และปัญหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ               
ไม่ด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนดกรณีนายจา้งฝ่าฝืนกฎหมาย  
  2. ดา้นเจา้หน้าท่ีรัฐ รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัและให้บริการแก่แรงงาน นอกจากน้ี
เจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับแรงงานท่ีมารับบริการมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ         
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สติใหม่ (2556, บทคดัยอ่) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 พื้นท่ีศึกษาเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม จงัหวดันครราชสีมา พบว่า เจา้หน้าท่ีรัฐไม่มีความรู้
เพียงพอในการบงัคบัใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีศึกษากฎหมายให้เกิด
ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง และมีการประชาสัมพนัธ์กฎหมาย วิธีการปฏิบติั และบทลงโทษ  เพื่อให้ประชาชน
สามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  3. ด้านหน่วยงานของภาครัฐ มีหน้าท่ีในการน านโยไปปฏิบติัให้บรรลุผลส าเร็จโดยการก าหนด 
แผนงาน โครงการและยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและบริการแก่ประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ อญัชนา สาเรือง (2549) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของการน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า      
ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไปปฏิบติั พบวา่ ปัญหาและอุปสรรคการน าระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไปปฏิบติั ไดแ้ก่ ปัญหาการขาด
แคลน บุคลากร ความรู้ความสามารถ ความร่วมมือ งบประมาณในการด าเนินการ การแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบติั ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานหน่วยปฏิบติักบัผูคุ้ม้นโยบาย และปัญหาการขาดการสนบัสนุน
ของภาคส่วนต่างๆ  
  4. ด้านเจา้ของ/ สถานประกอบการ ซ่ึงมีอ านาจดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการจดัคนเขา้ท างาน 
และด้านการควบคุมขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งใจ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธัญรัศษ ์      
มลิทอง (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาการน านโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท ไปปฏิบัติในบริษัท ทริปเปิลที       
บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) พบวา่ จากตน้ทุนค่าแรงงานของพนกังานท่ีเพิ่มข้ึน บริษทัจ าเป็นตอ้งลดตน้ทุน
ดา้นค่าแรงโดยลดชัว่โมงการท างานล่วงเวลา และเพิ่มรายไดจ้ากยอดขายท่ีบริษทัก าหนดเพิ่มข้ึน หลงัจากน า
นโยบายมาใช้ได้รับผลกระทบเน่ืองจากพนักงาน ไม่เพียงพอกบังานซ่ึงขยายฐานลูกคา้ และบริษทัไม่รับ
พนักงานเพิ่ม  ผูป้ระกอบการจึงใช้มาตรการในการสร้างแรงจูงใจพนักงานโดยเพิ่มค่าคอมมิชชัน่ และค่า 
Support รวมทั้งโบนสัและเงินปันผลเพิ่มข้ึนเป็น 1.5-2 เท่าของเงินเดือน เพื่อให้พนกังานมีความรู้สึกผูกพนั
และยอมรับนโยบายท่ีบริษทัน ามาใช ้  
  5. ด้านเทคโนโลยี เป็นส่ิงส าคญัท่ีองค์กรต้องน าเข้ามาช่วยในการเขา้ถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว    
การติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยดัต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน         
โดยเช่ือมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงกุสุมา อยู่เจริญ (2550) ได้ศึกษาการใช้ข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) 
เป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการมีงานท าโดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง พบวา่ มาตรการในการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยศึกษา
วิเคราะห์ความตอ้งการใชข้อ้มูล การปรับเปล่ียนการท างานเก่ียวกบัขอ้มูลโดยคอมพิวเตอร์ พฒันาบุคลากร
ทุกระดบัให้มีความสามารถพื้นฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน และ
การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลในระดบัจงัหวดัทัว่ประเทศ ในการส่งเสริมการมีงานท าของกรมจดัหางาน โดยพฒันา
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ระบบการใหบ้ริการจดัหางานในประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ  และจดัท าทะเบียนความตอ้งการ
แรงงาน ทะเบียนก าลงัแรงงาน พฒันาระบบขอ้มูลพื้นฐานด้านแรงงานเป็นรายจงัหวดั และเผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซตข์องกองวจิยัตลาดแรงงาน และกรมการจดัหางาน ใหลิ้งคไ์ปยงัเวปไซตห์น่วยงานภายนอก 
  6. ด้านลูกจา้ง ซ่ึงใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานให้แก่นายจา้งเพื่อประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจ โดยลูกจา้งจะไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการรูปแบบต่างๆ ตามท่ีนายจา้งก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั กรรณภทัร ชิตวงศ ์(2559, บทคดัยอ่) ศึกษาการบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อการคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งภาค
ประมงทะเลในจงัหวดัสงขลา พบวา่ การคุม้ครองสิทธิของลูกจา้งภาคประมงทะเล มีกฎกระทรวงคุม้ครอง
แรงงานในงานประมงทะเลพ.ศ. 2557 ท่ีใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งภาคประมงทะเล ไม่ไดก้ล่าวถึงเงินทดแทน
กรณีลูกจา้งประสบอนัตรายจากการท างาน ท าใหลู้กจา้งยงัขาดมาตรการภาครัฐในการใหค้วามคุม้ครองสิทธิ
ประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ ส่งผลให้ไม่มีความมัน่คงและขาดหลกัประกนัในชีวิต เสนอให้มีการออก
กฎหมายเป็นการเฉพาะ เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของลูกจา้งท่ีเทียบเคียงกบัแรงงานใน
กิจการประเภทอ่ืน 
  7. ดา้นการเมือง ภาคการเมืองจะรวบรวมความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชนน าเสนอ
ต่อรัฐบาล เพื่อน าไปก าหนดนโยบายสาธารณะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดุจดาว เจริญผล (2540) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการน านโยบายไปปฏิบติั: ศึกษาเฉพาะกรณีการให้เอกชนบริหารและประกอบการท่าเรือคอนเทนเนอร์ 
ณ ท่าเรือแหลมฉบงั พบวา่ นอกจากนโยบายของรัฐบาลท่ีเปิดโอกาสใหเ้อกชนเป็นประกอบการท่าเทียบเรือ
แลว้ สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภาวะการคา้โลกท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลต่อการขนส่งทางทะเลให้
เพิ่มสูงข้ึน ท าให้ภาคเอกชนใหเ้ขา้มาประกอบการท่าเรือ นอกจากน้ีอิทธิพลทางการเมือง ไดแ้ก่ บทบาทและ
เสถียรภาพของรัฐบาล ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการพฒันาพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออก และตลอดจนบทบาทกลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดการ        
ผ่อนคลายกฎระเบียบของทางราชการลง  มีการเจรจาต่อรองและยอมรับขอ้เรียกร้องของภาคเอกชนเป็น
ยทุธวธีิหลกัในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและประนีประนอมผลประโยชน์ร่วมกนั  
  8. ดา้นการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ภาคแรงงานมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ในการตัดสินใจในการด าเนินนโยบายต่างๆ ของภาครัฐย่อมสร้างความมั่นใจให้กับภาคแรงงาน                  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรเดช จนัทศร (2551) เสนอตวัแบบดา้นการพฒันาองคก์ารวา่การน านโยบายไปปฏิบติัเป็น
กระบวนการท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดหรือวางกรอบนโยบาย ถือว่านโยบาย
เหล่านั้นมาจากผูป้ฏิบติัโดยตรง การท าให้ผูป้ฏิบติัตระหนกัในความส าคญัของนโยบายเห็นวา่ความส าเร็จ
ของนโยบายคือความส าเร็จของผูป้ฏิบติั  
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  การอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการน านโยบายภาครัฐด้าน
ความมัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จ มีดงัน้ี  
  1.นโยบายดา้นแรงงาน ผลของการปฏิบติัตามนโยบายอาจจะส าเร็จทั้งหมดหรือส าเร็จบางส่วน
หรือล้มเหลวข้ึนอยู่กับ 1. ลักษณะของนโยบาย  2. วตัถุประสงค์ของนโยบาย ซ่ึงสอดคล้องกับ รัฐกร        
กล่ินอุบล (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในภาคกลาง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า
นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีไปสู่การปฏิบติั ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
และมาตรฐานของนโยบาย ปัจจยัดา้นการส่ือสารระหวา่งองคก์รต่างๆ ปัจจยัดา้นคุณสมบติัของหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และปัจจยัดา้นคุณสมบติัของบุคลากรท่ีรับผดิชอบ  
  2. ด้านกฎหมาย เป็นกฎข้อบงัคบัท่ีรัฐบญัญัติมาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งนายจา้งและ
ลูกจา้งภายใตม้าตรฐานเดียวกนั กฎหมายจะช่วยให้ระบบการบริหารการจดัการภายในองค์กรมีแนวทาง
ปฏิบติัท่ีชดัเจน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุชาดา เรืองแสงทองกุล (2558, บทคดัย่อ) ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมาย
คุ้มครองลูกจ้างด้านความปลอดภัยในการท างานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554: ศึกษากรณีสถานประกอบการย่านรังสิตและใกล้เคียงจงัหวดั
ปทุมธานี พบวา่ การบงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในพื้นท่ี
ย่านรังสิต และใกล้เคียงจังหวดัปทุมธานียงัไม่มีประสิทธิภาพและไม่บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เท่าท่ีควรอนัเกิดจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ การขาดความรู้ความเขา้ใจกฎหมายของนายจา้งและลูกจา้ง 
การละเวน้การปฏิบติัตามกฎหมายของนายจา้งในการจดัและดูแลสถานประกอบการให้มีสภาพการท างาน
และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลักษณะ การจดัเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานดูแลความ
ปลอดภยั การฝึกอบรม และลูกจา้งไม่ให้ความร่วมมือกบันายจา้ง และปัญหาเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดกรณีนายจา้งฝ่าฝืนกฎหมาย   
  3. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการน านโยบายไปปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จปกติมกัจะมีเจา้หนา้ท่ีนอ้ยกวา่
ท่ีตอ้งการ ซ่ึงผลของการขาดแคลนเจา้หนา้ท่ีรัฐจะมีส่วนโดยตรงต่อความไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัให้
เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรวิทย ์ ชูวงษ์ (2537) ศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบติั: โครงการก่อสร้างถนน รพช. พบว่า ปัจจยั 6 ประการ คือ 1. นโยบายตอ้งมีความชดัเจนสร้างความ
เขา้ใจให้แก่ผูป้ฏิบติั 2. ทรัพยากรตอ้งมีความพร้อม งบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 3. ผูป้ฏิบติังาน
ต้องมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย 4. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร                
ตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริง ประสาน แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืน 5. ประชาชน ผูรั้บจา้งเอกชนและ
นกัการเมือง ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนร่วมมือ สอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย 6. เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ตอ้งเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัตามนโยบาย               
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  4. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบติัจะส่งผลอยา่งมากต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของนโยบาย ซ่ึงสอดคล้องกบั ประทีป นทีทวีวฒัน์ (2551, บทคดัย่อ) ศึกษานโยบายการแก้ไข
ปัญหาคนไร้สัญชาติ  พบวา่ ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบติั ไดแ้ก่  1. ความซับซ้อนในการบริหารงาน 
กลไกระหว่างหน่วยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบัติมีขั้นตอนมากใช้ระยะเวลานาน 2. ความพอเพียงของ
ทรัพยากร การขาดแคลนบุคลากร หน่วยงานในระดบัปฏิบติัมีบุคลากรอยู่อย่างจ ากดั อีกทั้งบุคลากรท่ีมีอยู่
ขาดความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบติั 3. รัฐขาดความชดัเจนและความจริงใจในการแกไ้ขปัญหา เพราะ
เห็นวา่ไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนของประเทศหรือไม่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้งมากนกั  
  5. การเมือง การไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความจ าเป็นอยา่งมาก เพราะนโยบาย
ท่ีขาดการสนบัสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์และบุคคลท่ีส าคญัในรัฐบาล และการสนบัสนุนจากส่ือมวลชน
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปก็มีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้นโยบายประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกบั      
ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์ (2557)  ศึกษาระบอบประชาธิปไตยกบัผลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
พบว่า การเมืองมีผลต่อการก าหนดและด าเนินนโยบายสาธารณะ ในการจัดท างบประมาณโครงการ
สวสัดิการสังคม รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมกัจะด าเนินนโยบายสวสัดิการสังคมมากกว่ารัฐบาลระบอบ
เผด็จการ เพราะผูน้ าทางการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งตอ้งการท่ีจะเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผูมี้สิทธิ
ออกเสียงท่ีมีรายไดน้อ้ยซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีส าคญั     
  6. เทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบติัตามนโยบายท่ีวางไวน้ั้นตอ้งสอดคล้องกบั
สถานการณ์หรือสภาวะแวดลอ้มเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศูนยข์่าวสารตลาดแรงงาน
ภาคกลาง (2558) ท าการศึกษาการให้บริการขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงานโดยผา่นเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษา พบว่า รัฐบาลได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ท าให้การบริหารงานของ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยน าระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการแก่
ประชาชน และพัฒนากระบวนการท างานของภาครัฐ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการบริหารงานการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ การช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต ระบบการท าหนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบตัรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ
ทะเบียนราษฎรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้  
  7. การบงัคบัใช้กฎหมาย รัฐซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญจะตอ้งค านึงถึงสาเหตุและลกัษณะ
ของการฝ่าฝืนกฎหมายรวมถึงปรับปรุงกลไกท่ีเหมาะกบัการแกไ้ขปัญหาการฝ่าฝืนในแต่ละเร่ืองแต่ละกลุ่ม
ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
กับ สุดาศิริ วศวงศ์ (2533, บทคัดย่อ) ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน: ศึกษาเฉพาะกรณี 
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า จะตอ้งพฒันาบุคคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักฎหมาย ทั้งดา้นการให้การศึกษา การฝึกอบรม ทั้งในทางกฎหมาย กฎระเบียบเก่ียวกบัแรงงาน
สัมพนัธ์ และการมีจิตส านึกท่ีชอบธรรมเพื่อจะได้ตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างถูกตอ้ง และ
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ปรับปรุงองค์กรของรัฐและการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการท่ีจะใช้แรงงานเพื่อการพฒันา
ประเทศ  
  8. ผูป้ระกอบการ แมรั้ฐบาลจะมีนโยบายท่ีดีหากผูป้ระกอบการไม่ปฏิบติัตามก็ส่งผลให้เกิดความ
ไม่มัน่คงต่อภาคแรงงานได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธญัรัศษ ์มลิทอง (2557, บทคดัยอ่) ศึกษาการน านโยบายค่าแรง
ขั้นต ่า 300 บาท ไปปฏิบัติในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ  ากัด (มหาชน) อ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า 
เน่ืองจากตน้ทุนดา้นค่าแรงงานของพนกังานเพิ่มข้ึน บริษทัจ าเป็นตอ้งลดตน้ทุนดา้นค่าแรงโดยลดจ านวน
ชัว่โมงโอทีและเพิ่มรายไดจ้ากยอดขายท่ีบริษทัก าหนดเพิ่มข้ึนหลงัจากน านโยบายมาใช้พนกังานจึงไดรั้บ
ผลกระทบเน่ืองจากพนักงานไม่เพียงพอกบังานขยายฐานลูกคา้และบริษทัไม่มีนโยบายรับพนักงานเพิ่ม       
ในส่วนน้ีผูใ้ห้ข้อมูลจึงใช้มาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานโดยเพิ่มค่าคอมมิชชั่นและค่า 
Support รวมทั้งเงินโบนสัและเงินปันผลท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 1.5-2 เท่าของเงินเดือน เพื่อให้พนกังานมีความรู้สึก
ผกูพนัและการยอมรับในการท่ีบริษทัน านโยบายมาใช ้  
  9. การมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ภาคแรงงานมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใน
การตดัสินใจในการด าเนินนโยบายต่างๆ ของภาครัฐยอ่มสร้างความมัน่ใจให้กบัภาคแรงงาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั วรเดช จนัทศร (2551) เสนอตวัแบบดา้นการพฒันาองคก์ารวา่การน านโยบายไปปฏิบติัเป็นกระบวนการ
ท่ีท าให้ผูป้ฏิบติัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดหรือวางกรอบนโยบาย ถือวา่นโยบายเหล่านั้นมาจากผู ้
ปฏิบติัโดยตรง การท าให้ผูป้ฏิบติัตระหนักในความส าคญัของนโยบายเห็นว่าความส าเร็จของนโยบายคือ
ความส าเร็จของผูป้ฏิบติั 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 

  การอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 แนวทางในการพฒันารูปแบบนโยบายภาครัฐดา้นความ
มัน่คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม  
  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1. หน่วยงานด้านแรงงานควรมีการประสานงานกับหน่วยงานภาคการศึกษาในการให้ข้อมูล    
ความตอ้งการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตแรงงานไดต้รงความตอ้งการ  
  2. หน่วยงานดา้นแรงงานควรพฒันาองคค์วามรู้และฝึกอาชีพใหก้บัแรงงานเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและควรให้การช่วยเหลือแรงงานในการหางาน สร้างเครือข่าย ทั้งภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศและต่างประเทศใหแ้รงงานไดมี้งานท าในเวลาอนัรวดเร็ว  
  3. ภาครัฐควรมีมาตรในการส่งเสริมให้เกิดการจา้งงาน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี
ต่างๆ เพื่อใหมี้การพิจารณาจา้งแรงงานไทยเขา้ท างานแทนการจา้งแรงงานต่างดา้ว 
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  4. ควรมีการทบทวนกฎหมายเพื่อให้สถานประกอบการก าหนดสวสัดิการขั้นต ่าตามกฎหมายเพิ่ม
ใหแ้ก่ลูกจา้ง 
  5. ภาครัฐควรมีการบงัคบัใช้กฎหมายกบัเจา้หน้าท่ีรัฐอยา่งเขม้งวด และควรจดัหาเจา้หนา้ท่ีรัฐให้
เพียงพอในการเข้าตรวจสอบการปฏิบติังานตามกฎหมายของสถานประกอบการและก าหนดให้สถาน
ประกอบการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  
  6. ภาครัฐควรพิจารณาเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบการ
บริหารงานของภาครัฐเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
  7. ควรส่งเสริมให้มีสหกรณ์ออมทรัพยทุ์กสถานประกอบการเพื่อใชร้ะบบสหกรณ์บรรเทาปัญหา
หน้ีสิน  
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยต่อไป 
  1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยัการพฒันารูปแบบนโยบายภาครัฐด้านความมัน่คงของ
แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้รูปแบบของนโยบายมีความสอดคลอ้งกบับริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา 
  2. ควรมีการศึกษาพฒันารูปแบบนโยบายภาครัฐในหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับภาค
แรงงานดว้ย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดและพฒันาแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ให้มี
ความสอดประสานกนัและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 
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