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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง และเพื่อศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บ
ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 228 ราย 

 ผลการศึกษา พบว่าการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ
ประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ทั้งหมดปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาล
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นครระยอง พบว่า การเป็นสมาชิกหรือสมาคม, ประสบการณ์การเป็นเจา้ของเรือ, ประเภทของการประกอบ
ธุรกิจประมง, จ านวนแรงงานการท าประมง, เงินอุดหนุนจากภาครัฐ, การถือครองเรือประมง, การถูกจบักุม  
และจ านวนคร้ังของการถูกตรวจสอบ มีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว
ของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางดา้นความเช่ือมัน่  
ปัจจยัทางดา้นกฎหมาย และปัจจยัทางดา้นสวสัดิการมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 

 ขอ้เสนอแนะในการปฏิบัติตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว พบว่า ตอ้งเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ ใหมี้ความสอดคลอ้งตรง
ตามความตอ้งการ อ านวยความสะดวกสบาย สามารถช่วยลดปัญหาการไม่ข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วได ้
เจา้หนา้ท่ีมีการพบปะผูป้ระกอบการเพื่อสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไดรู้้ถึงสิทธิประโยชน์ หนา้ท่ี
ของผูป้ระกอบการต่อการปฏิบติัตามขั้นตอนของการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว ค่าธรรมเนียม ตลอดจน
การต่ออายสุัญญาการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วอยา่งต่อเน่ืองตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการจา้งงาน
ตามกฎหมาย 
 

ค าส าคญั: การปฏิบติัตามกฎหมาย, การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study factors affecting legal compliance in the registration 

of migrant labour of fishery entrepreneurs in Rayong Municipality. And to study the problems of migrant 
labour registration, of fisheries entrepreneurs in Rayong Municipality. This study use quantitative 
research, which collected data from fishing entrepreneurs in Rayong Municipality, which using 2 2 8 
sampling groups. 

 The results of the study showed that compliance with the law on registration of migrant labousr 
of fisheries entrepreneurs in Rayong Municipality. All comply with the law on registration of migrant 
labours. Factors affecting legal compliance in the migrant labours registration of fisheries entrepreneurs in 
Rayong municipality founds that being; a member or association, boat ownership experience, types of 
fishing business, number of fishing workers, government subsidies, holding a fishing boat, arrest and the 
number of inspections have affecting the compliance with the law on migrant labour registration of 
fisheries entrepreneurs in Rayong municipality. Economic factors, confidence factors, legal factors, and 
welfare factors are related to legal compliance in the registration of migrant labours of fishing operators in 
Rayong Municipality 
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 Suggestions for complying with the law on migrant labour registration found that the need to 
increase communication channels, improve the efficiency of systematic management. To be in accordance 
with the requirements, and makes comfort. It can help reduce the problem of not registering migrant 
labours. The officials have met entrepreneurs to create understanding for entrepreneurs to know the 
benefits. The duties of entrepreneurs towards the implementation of the procedures for migrant labour 
registration, fees, and renewal of the contract for migrant labour registration in accordance with the 
conditions specified in the legal employment agreement. 
 

Keywords: Compliance with laws, Registration of migrant labours 
 

บทน า 
 สถานการณ์ปัญหาแรงงานต่างดา้วท่ีมีการลกัลอบเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นปัญหาใหญ่ท่ี

เกิดข้ึนในหลายภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทย การขยายตวัของเศรษฐกิจ และสังคมในยคุโลกาภิวตัน์
นั้นก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปตามกระบวนการโครงสร้างทางดา้นการผลิตจากภาคเกษตรกรรมน าไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม การบริการ และท่องเท่ียวท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความตอ้งการแรงงานมี
แนวโน้มสูงข้ึนแต่ก าลังแรงงานท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีมีไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอต่อ         
ความตอ้งการ เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยมีอตัราการเพิ่มข้ึนของประชากรลดลงอย่างต่อเน่ืองจึงเกิด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีแรงงานไทยท่ีได้เดินทางไปหางานท ายงั
ต่างประเทศ เช่น ทวีปอเมริกาหรือยุโรป เป็นตน้ นั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจาก
ไดรั้บค่าจา้ง และค่าตอบแทนสูงกว่าการท างานภายในประเทศ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้าง
ของตลาดแรงงานภายในประเทศ กล่าวคือ ความตอ้งการแรงงานของตลาดแรงงานมีมากกวา่ก าลงัแรงงานท่ี
เขา้สู่ตลาดแรงงานท าให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานก าลงัแรงงานท่ีใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศลดลง ส่งผลให้อตัราค่าจา้งแรงงานภายในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึนเกิดการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน
ต่างดา้วเขา้สู่ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศอินโดจีนดว้ยว่าประเทศไทยมีชายแดนติดกบัประเทศพม่า ลาว และกมัพูชา จึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าให้นายจา้งในประเทศไทยให้ความสนใจต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีไดล้กัลอบเขา้มาท างาน
อยา่งผิดกฎหมาย เน่ืองจากแรงงานเหล่าน้ีมีราคาค่าจา้งในอตัราท่ีถูกไม่มีอ านาจในการต่อรองไม่ตอ้งจ่ายค่า
สวสัดิการตามท่ีกฎหมายก าหนดไม่มีภาระผูกพนัเม่ือเลิกจา้งตลอดจนไม่รู้ภาษาและกฎหมายของประเทศ
ไทยจึงง่ายต่อการควบคุม ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตสินคา้ต ่าลง ทั้งยงัเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในบางกิจการอีกดว้ย แต่ปัญหาท่ีมาพร้อมกบัแรงงานต่างดา้ว คือ แรงงานดงักล่าวไดท้  าการแยง่ชิง
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แรงงานชั้นกรรมกรของไทยไดเ้ป็นจ านวนมาก และในส่วนของภาครัฐจะไม่สามารถเก็บขอ้มูลจ านวน
แรงงานต่างด้าวท่ีแท้จริงภายในประเทศ ท าให้หลายรัฐบาลท่ีผ่านมาต้องประกาศให้แรงงานต่างด้าว
ภายในประเทศด าเนินการข้ึนทะเบียนต่างดา้วอย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมจ านวนแรงงาน   
ต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานภายในประเทศ และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าไปบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วใน
ภาพรวมให้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยเร่ิมประกาศใชค้ร้ังแรก
เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นปัจจยัดึงดูดต่อความตอ้งการแรงงานต่างด้าว ในขณะท่ี
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศพม่านั้นเป็น
แรงผลกัดนัอยา่งรุนแรง ปัจจุบนัประเทศไทยมีสถานการณ์แรงงานต่างดา้ว ขอเขา้มาท างานในประเทศไทย 
ณ เดือนตุลาคม 2560 แรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาติ เมียนมา ลาว และกมัพชูา คนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตท างาน
ทัว่ราชอาณาจกัร มีจ านวนทั้งส้ิน 1,622,684  คน ประเภทพิสูจน์สัญชาติ คือ คนต่างดา้วสญัชาติเมียนมา ลาว 
และกมัพูชาท่ีหลบหนีเขา้เมืองไดรั้บการผอ่นผนัให้ท างานและอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดผ้า่นการพิสูจน์สญัชาติและปรับสถานการณ์เขา้เมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแลว้ และส่วน
การน าเขา้ตาม MOU คือ คนต่างดา้วสญัชาติเมียนมา ลาว และกมัพูชาท่ีเขา้มาท างานตามความตกลงระหวา่ง
รัฐบาลไทย กบั รัฐบาลประเทศตน้ทาง โดยเป็นงานท่ีไดรั้บอนุญาตการท างานมากท่ีสุด 2 ต  าแหน่งงาน คือ 
งานกรรมกร และงานรับใชใ้นบา้น ใน 24 ประเภทกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตท างานได ้

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติ ก าหนดใหจ้ดัตั้งศูนยป์ระสานแรงงานประมงจงัหวดั
เพื่อป้องกนั ปราบปราม สกดักั้น และการขจดัการคา้มนุษยใ์นรูปแบบแรงงานประมง โดยให้มีการจดัตั้ง
ศูนยป์ระสานแรงงานประมงเป็นการน าร่องใน 7 จงัหวดั ประกอบดว้ยจงัหวดัสมุทรสาคร ระยอง ตราด 
ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล ท่ีจะน าแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและไดรั้บอนุญาตใหท้ างานในกิจการ
ประมงเท่านั้น เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (ศูนยป์ระสานแรงงานประมงจงัหวดั, 
2560) ต่อมามีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
(พ.ร.ก. แรงงานต่างดา้ว) เม่ือเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ทางรัฐไดมี้การออกกฎหมาย และการบงัคบัใชก้าร
ใหค้  าจ ากดัของกลุ่มแรงงานต่างดา้วแลว้นั้น การกระท าส่ิงใดๆ ของแรงงานต่างดา้วจึงเป็นผลท าใหรั้ฐมีส่วน
เขา้ไปเก่ียวข้องในการก ากับดูแล และอ านวยความสะดวกตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีสมควรจะได้รับ              
พร้อมกบัการยึดตามหลกัสากลในการดูแลแรงงานต่างดา้วเพื่อให้ไดรั้บสวสัดิการจากรัฐและนายจา้งตาม
สิทธิ ท่ีส่งผลสะเทือนต่อแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองหลากหลาย ไดส้ร้างความต่ืนตระหนกและ
หวาดวิตกทั้ งในส่วนของผูป้ระกอบการและแรงงานต่างด้าว เน่ืองด้วยในกฎหมายฉบับดังกล่าวระบุ
บทลงโทษในกรณีท่ีนายจา้งรับคนต่างดา้วท่ีท างานห้ามคนต่างดา้วท า หรือรับคนต่างดา้วท่ีไม่มีใบอนุญาต
ท างานเขา้ท างาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อคนต่างดา้วท่ีจา้ง 1 คน นายจา้งให้คนต่างดา้ว
ท างานไม่ตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาทต่อคนต่างดา้ว 1 คน ผลกระทบ
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ดงักล่าวเป็นการประเมินจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสูญเสียไป โดยยงันบัไม่รวมตน้ทุนของผูป้ระกอบการ
ท่ีเพิ่มข้ึนจากการท าใหแ้รงงานต่างดา้วท างานอยา่งถูกตอ้ง 

 ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศปลายทางท่ีรับแรงงานต่างดา้วเหลา้น้ีเขา้มาท างาน น าไปสู่
การดูแลถึงในส่วนของจงัหวดัต่างๆ ท่ีแรงงานต่างด้าวได้เขา้มาท างาน จึงจะตอ้งพยายามควบคุมกลุ่ม
แรงงานต่างดา้วกลุ่มดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพในการจดัการ เพื่อตอ้งการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยผ่าน
ยทุธศาสตร์บริหารจดัการแรงงานต่างดา้วในระบบ โดยการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วจะเป็นทางเลือกหน่ึง
ท่ีรัฐช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองของแรงงานต่างด้าวและการคา้มนุษย ์ลูกจา้งท่ีเป็นแรงงานต่างดา้วจะได้เป็น
แรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย สามารถมีสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บสวสัดิการของรัฐ และการไดรั้บการ
คุม้ครองตามหลกัมนุษยธรรม เป็นการจดัระบบท่ีรัฐจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ทราบถึงจ านวนแรงงานต่างดา้ว
ท่ีเขา้มาท างาน เป็นส่วนหน่ึงของความเก่ียวขอ้งในดา้นสังคม ความมัน่คง และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ท่ี
ผ่านมาแรงงานต่างดา้วท่ีมีการตกหล่นหรือไม่ไดม้าข้ึนทะเบียน นั้นมีสาเหตุมาจากหลายๆ ปัจจยั ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของการเดินทางไป-มาท่ีไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายท่ีมีราคาสูง มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก บางคร้ังเกิดความ              
ไม่เขา้ใจถึงขั้นตอนกระบวนการ และมีการเรียกเก็บผลประโยชน์จากกลุ่มนายหน้าท่ีท าให้รัฐไม่สามารถ           
เขา้มาควบคุมก ากบัดูแลเหล่ากลุ่มแรงงานต่างดา้วได ้จนในบางคร้ังเป็นการเปิดช่องทางให้แรงงานต่างดา้ว
ถูกเขา้สู่กระบวนการคา้มนุษย ์อีกทั้งในการก าหนดให้ข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วในคร้ังน้ีจะท าให้รัฐ
สามารถจ าแนกจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย จะเป็นส่วนของการวางแผนทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการบริหารจดัการ และการวางแผนงานในการด าเนินงานคร้ัง
ต่อไปไดใ้นอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 

 2. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาล
นครระยอง 

 3. ศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขต
เทศบาลนครระยอง 
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แนวคดิ ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 1. แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 

 การบริหารจดัการขา้งตน้ การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบติังานใดๆ 
ของหน่วยงานของรัฐ และ/ หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ น ามาใชใ้นการปฏิบติัราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการ รวมไปถึงของการปฏิบติังานตามกฎหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริการทางดา้น
การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วอยูด่ว้ย 
 2. แนวคดิเร่ืองการจ้างงาน และการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU 

 แนวคิดเร่ืองการจา้งงาน (สุณีย ์จอ้ยจ ารัส, 2547)ในอดีตแนวคิดการจา้งงานของนายจา้งจะคิดว่า
ตนเป็นนายมีอ านาจท่ีจะสั่งการอย่างหน่ึงอย่างใดแก่ลูกจา้งได ้แต่ปัจจุบนันายจา้งส่วนใหญ่จะมีแนวคิด
เก่ียวกบัการจา้งงานโดยหนักลบัมามองถึงความส าคญัของลูกจา้งมากข้ึน และเปล่ียนแนวคิดจากนายจา้งเป็น
นายออกค าสั่งอย่างเดียว มาเป็นแนวทางการบริหารแบบใหม่โดยนายจา้งมีหน้าท่ีในการวางแผนการจดั
คนท างาน การอ านวยการ และการควบคุม นอกจากความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งแลว้ ยงัรวมถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารของฝ่ายนายจา้ง และองคก์ารของฝ่ายลูกจา้งท่ีเขา้ไปมีบทบาทในการก าหนด
ความสัมพนัธ์ ระหว่างนายจา้งและลูกจา้งในการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
นายจา้งและลูกจา้ง การวางมาตรฐานในการจา้งงาน และการใชแ้รงงาน การระงบัขอ้ขดัแยง้ หรือ ขอ้พิพาท
แรงงานท่ีเกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว และด้วยความพอใจของทั้ ง 2 ฝ่ายมากท่ีสุด ในทางตรงกันข้าม            
สถานประกอบการใดนายจา้งและลูกจา้งต่างปฏิบติัดว้ยการเอารัดเอาเปรียบ มีทศันคติและกระท าการในเชิง
ปฏิปักษต่์อกนั ย่อมเกิดความไม่พอใจเกิดความขดัแยง้ ร้าวฉาน และอาจพฒันาไปเป็นขอ้พิพาทแรงงานท่ี
รุนแรง ท าให้เกิดการชะงกัของงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การถ่วงงานหรือท างานชา้ๆ (Slowdown, go-slow) 
การลาออกทั้งกลุ่มโดยเฉพาะช่างหรือคนงานมีฝีมือ การลากิจพร้อมกนั การลาป่วยพร้อมกนั การท างาน
แบบแถวตรง (work-to-rule) การท้ิงงาน (walkout) การนดัหยดุงาน (strike) เกิดการท าลายท าใหอี้กฝ่ายหน่ึง
เสียหาย เช่น การกลัน่แกลง้ท าใหผ้ลผลิตดอ้ยคุณภาพ หรือเสียหายทนัทีท่ีผูบ้ริโภคน าไปใช ้การลอบท าลาย
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือของนายจา้ง การลอบวางเพลิงสถานประกอบการ 

 กฎหมายว่าดว้ยการน าคนต่างดา้วมาท างานกบันายจา้งในต่างประเทศ กฎกระทรวง การน าคน
ต่างดา้วมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. 2559 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 
6 วรรคสอง แห่งพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ้โดย “นายจา้ง” หมายความว่า นายจา้งตามกฎหมายว่า
ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และใหห้มายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประสงคจ์ะน าคนต่างดา้ว
มาท างานในประเทศกับตนด้วย และ “ผูรั้บอนุญาต” หมายความว่า ผูไ้ด้รับใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมา
ท างานกบันายจา้งในประเทศ 
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 การเป็นสมาชิกหรือสมาคม มีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว
ของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง (วสพร บุญสุข, 2556) ประสบการณ์การเป็นเจา้ของเรือ 
มีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาล
นครระยอง (พีระพงศ์ วงษ์สมาน, 2539) ประเภทของการประกอบธุรกิจประมง มีผลต่อการปฏิบติัตาม
กฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง (วสพร    
บุญสุข, 2556), นิสกา ม่วงพฒัน์  (2558) จ  านวนแรงงานการท าประมง มีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายใน
การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง (วสพร บุญสุข , 2556) 
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง (วสพร บุญสุข, 2556) การถือครองเรือประมง มีผลต่อการ
ปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 
(พีระพงศ์ วงษ์สมาน , 2539) การถูกจบักุม มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงาน       
ต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง (พีระพงศ ์วงษส์มาน, 2539) จ  านวนคร้ังของ
การถูกตรวจสอบ มีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการ
ประมงในเขตเทศบาลนครระยอง (พีระพงศ ์วงษส์มาน , 2539) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ มีผลต่อการปฏิบติั
ตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 
(นฤบาล จิตทยานนัท,์ 2545) ปัจจยัทางดา้นความเช่ือมัน่ มีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง (กิตติเมธ สาคุณ, 2554) ปัจจยัทางดา้น
กฎหมาย มีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงใน
เขตเทศบาลนครระยอง (กิตติเมธ สาคุณ, 2554), นฤบาล จิตทยานันท์ (2545), ภทัรวุธ เภอแสละ (2552)  
ปัจจัยทางด้านสวัสดิการ มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง (นฤบาล จิตทยานันท์, 2545), นิสกา ม่วงพฒัน์  (2558),  
ภทัรวธุ เภอแสละ  (2552)   
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 ผูศึ้กษาไดใ้ชปั้จจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นความเช่ือมัน่ ปัจจยัดา้นกฎหมาย ปัจจยัดา้น

สวสัดิการ เป็นกรอบแนวคิดส าคญัในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้ว โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดดงัภาพท่ี 1 
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    ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา 
 

สมมติฐานการวจิยั 
 1. การเป็นสมาชิกหรือสมาคมท่ีแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 กลุ่มมีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว

ของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 2. ประสบการณ์การเป็นเจา้ของเรือท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่มมีการข้ึนทะเบียนแรงงาน      

ต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 
 3. ประเภทของการประกอบธุรกิจประมงท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 กลุ่มมีการข้ึนทะเบียนแรงงาน

ต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการประมงในเขต 

เทศบาลนครระยอง 

1. การเป็นสมาชิกหรือสมาคม  

2. ประสบการณ์การเป็นเจา้ของเรือ 

3. ประเภทของการประกอบธุรกิจประมง 

4. จ านวนแรงงานการท าประมง 

5. เงินอุดหนุนจากภาครัฐ 

6. การถือครองเรือประมง 

7. การถูกจบักมุ 

8. จ านวนคร้ังของการถูกควบคุมตรวจสอบ 

1. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

2. ปัจจยัทางดา้นความเช่ือมัน่ 

3. ปัจจยัทางดา้นกฎหมาย 

4. ปัจจยัทางดา้นสวสัดิการ 
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 4. จ  านวนแรงงานการท าประมงท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 กลุ่มมีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว
ของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 5. เงินอุดหนุนจากภาครัฐท่ีแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 กลุ่มมีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของ
ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 6. การถือครองเรือประมงท่ีแตกต่างกนัอย่างน้อย 1 กลุ่มมีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของ
ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 7. การถูกจับกุม ท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 1 ก ลุ่มมีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 8. จ  านวนคร้ังของการถูกตรวจสอบท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่มการข้ึนทะเบียนแรงงาน        
ต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยองแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน 

 9. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงาน
ต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 

 10. ปัจจยัทางดา้นความเช่ือมัน่มีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 

 11. ปัจจยัทางดา้นกฎหมายมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงาน
ต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 

 12. ปัจจยัทางดา้นสวสัดิการมีความสมัพนัธ์ต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงาน
ต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย ผูท่ี้ประกอบกิจการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 

ครอบคลุมพื้นท่ีของ 4 ต  าบล ได้แก่ 1. ต าบลปากน ้ า 2. ต าบลท่าประดู่ 3. บางส่วนของต าบลเชิงเนิน                  
4. บางส่วนของต าบลเนินพระ ผูป้ระกอบการประมงชาวไทยท่ีมีการพาลูกจา้งท่ีเป็นแรงงานต่างด้าวมา
ด าเนินการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วในเขตพื้นท่ีจงัหวดัระยอง จ านวน 530 ราย 

 2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณีทราบจ านวน
ประชากร โดยใช้วิ ธีการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane)                 
จากผูป้ระกอบการ 530 ราย เม่ือค านวณแลว้ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาทั้งส้ิน 228 ราย  

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 



 

วภิาว ีรักน า้เที่ยง  ธีระ กลุสวสัดิ์  อนุรัตน์ อนันทนาธร และภัทรพงษ์ รัตนเสว ี

 126 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  ปีที ่13 ฉบับที่  1 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย การเป็นสมาชิกหรือสมาคม 
ประสบการณ์การเป็นเจา้ของเรือ ประเภทของการประกอบธุรกิจประมง จ านวนแรงงานการท าประมง        
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ การถือครองเรือประมง การถูกจบักุม จ านวนคร้ังของการถูกควบคุมตรวจสอบ      
โดยใชรู้ปแบบของแบบสอบถามชนิดปลายปิดชนิดเลือกตอบ 

 ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง โดยใช้รูปแบบของแบบสอบถามชนิดปลายปิดชนิด
เลือกตอบ 

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดยใชรู้ปแบบของแบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิด 

 ทั้งน้ี แบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เพื่อทดสอบความเท่ียงเชิงเน้ือหา 
และความถูกตอ้งของภาษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน และน าแบบสอบถาม
ท่ีผ่านการประเมินแลว้มาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ก่อนน าไปทดลองใชใ้น
ภาคสนามกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากรของการศึกษาท่ีมิใช่กลุ่มตวัอย่างจริงของการวิจยั 
เพื่อทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัและรายขอ้ ดว้ยวิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้งฉบบัไดค่้าเป็น = .704 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการเก็บตวัอย่างจาก ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง จงัหวดั
ระยอง จ านวน 228 คน โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) เพื่อใหส้ามารถน ามาเป็นตวัแทน
ของผูป้ระกอบการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง 

 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาโดยการวิเคราะห์
ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการส ารวจ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์โดยจ าแนกกลุ่มตวัอย่าง 
วิเคราะห์จากแบบสอบถามท่ีมี น ามาแปลงเป็นคะแนน (Interval Scale) และใชก้ารค านวณค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ใช้สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบปัจจยัคุณลกัษณะ ดว้ยสถิติการทดสอบค่า t-test ท่ี
ระดบันัยส าคญั .05 ส าหรับคุณลกัษณะของประชากรท่ีแบ่งได ้2 กลุ่ม ทดสอบปัจจยัคุณลกัษณะ ดว้ยสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ส าหรับคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีแบ่งได ้3 กลุ่มข้ึนไป ทดสอบปัจจยัดา้นความรู้และความเขา้ใจ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความ
เช่ือมัน่ ดา้นกฎหมาย และดา้นสวสัดิการปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงาน
ต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ดว้ยสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
product-moment correlation) ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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ผลการวจิยั 
 ผูป้ระกอบการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกสมาคมประมงมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 

50.4 มีประสบการณ์การเป็นเจา้ของเรือ 21 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 45.2 มีประเภทของการประกอบ
ธุรกิจประมงเป็นเรือประมงพาณิชยม์ากท่ีสุด คือ ร้อยละ 56.1 มีจ  านวนแรงงานการท าประมง 51 คนข้ึนไป
มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 42.1 ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 81.6 มีการถือครอง
เรือประมงเป็นเรือประมงของบริษทั/นายจา้งมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 54.8 ไม่เคยถูกจบักุมมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 
88.2 ไม่เคยถูกควบคุมตรวจสอบ/จบักุมมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 88.2  และมีการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.72, S.D. = .21) 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวของ
ผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  พบว่า โดยภาพรวมผูป้ระกอบการ 
มีความความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว อยูใ่นระดบั

เห็นด้วย ( X = 4.18, S.D = .65) ทางด้านความเช่ือมัน่ พบว่า โดยภาพรวมผูป้ระกอบการ มีความความ     

คิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( X

= 4.03, S.D =.64) ปัจจยัทางดา้นกฎหมาย พบว่า โดยภาพรวมผูป้ระกอบการ มีความความคิดเห็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ( X = 4.25, 
S.D =.57)ปัจจยัทางดา้นสวสัดิการ พบว่า โดยภาพรวมผูป้ระกอบการ มีความความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ( X = 4.26, S.D 
=.58) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 จากการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้่า การเป็นสมาชิกหรือสมาคม, ประสบการณ์การเป็นเจา้ของ
เรือ, ประเภทของการประกอบธุรกิจประมง, จ านวนแรงงานการท าประมง, เงินอุดหนุนจากภาครัฐ, การถือ
ครองเรือประมง, การถูกจบักุม, และจ านวนคร้ังของการถูกตรวจสอบมีผลต่อการข้ึนทะเบียนแรงงาน        
ต่างดา้วแตกต่างกนั และปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ, ปัจจยัทางดา้นความเช่ือมัน่, ปัจจยัทางดา้นกฎหมาย และ
ปัจจยัทางดา้นสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กบัการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขต
เทศบาลนครระยองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภปิรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบความสัมพนัธ์ของตวัแปร ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายเปรียบเทียบระหว่างขอ้คน้ท่ี

ได้จากการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกหรือสมาคมกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติตาม
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กฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวสพร บุญสุข (2556) โดยการเป็นสมาชิกสมาคมประมง ท าให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัตาม
กฎหมาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน เน่ืองมาจากสมาชิกสมาคมประมงนั้นมีการประชุมกนั
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในการปฏิบติัตามกฎหมายโดยสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมเรือประมงผดิกฎหมาย รวมทั้งในเร่ืองกฎหมายต่างๆมีผลต่อการท าประมง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์การเป็นเจา้ของเรือกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีระ
พงศ ์วงษส์มาน (2539) โดยการมีประสบการณ์เป็นเจา้ของเรือ 21 ปีข้ึนไป ท าให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัตาม
กฎหมาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน เน่ืองมาจากผูป้ระกอบการประมงไทยส่วนใหญ่เป็น
การท าประมงแบบธุรกิจของกลุ่มนกัลงทุน มีการปฏิบติัตามกฎหมาย เขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายไดดี้กว่า 
มีการศึกษาควบคู่ไปกบัการท าประมง 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของการประกอบธุรกิจประมงกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตาม
กฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของนิสกา ม่วงพฒัน์  (2558) โดยการมีประเภทธุรกิจประมงเป็นเรือพาณิชย ์ท าใหผู้ป้ระกอบการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน เน่ืองมาจากผูป้ระกอบการประมงไทย      
ส่วนใหญ่เป็นการท าประมงแบบธุรกิจของกลุ่มนักลงทุนจะตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
ทางรัฐบาล มีประกาศให้เรือประมงพาณิชยจ์ะตอ้งมีการจดทะเบียนเรือ ให้ถูกตอ้งหรือเรียกอีกอย่างว่า
ใบอนุญาตการท าประมง เน่ืองจากวตัถุประมงของเรือประมงพาณิชยเ์ป็นการจบัสตัวน์ ้ ามาเพื่อจ าหน่าย 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนแรงงานการท าประมงกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายใน
การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวสพร บุญสุข (2556) โดยการมีแรงงานเป็นจ านวนท่ีใชใ้นการท าประมง ท าให้ผูป้ระกอบการปฏิบติั
ตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน เน่ืองมาจากการท าธุรกิจประมงส่วนใหญ่จะเป็น
การท าธุรกิจเพื่อการคา้มากกว่า ท าให้ตอ้งใชแ้รงงานเป็นจ านวนมากต่อการปฏิบติังาน และบทลงโทษท่ี
รัฐบาลได้ก าหนดเอาไวน้ั้ นมีการก าหนดโทษไวห้นัก ผูป้ระกอบการจึงกระท าตามกฎหมายมากกว่า               
การขดัต่อกฎหมายเพื่อเล่ียงการเกิดปัญหาในภายภาคหนา้ต่อการด าเนินธุรกิจประมง 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเงินอุดหนุนจากภาครัฐกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ            
วสพร บุญสุข (2556) โดยการไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ท าให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย         
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน เน่ืองมาจากผูป้ระกอบการไม่ไดน้ าเรือของตนเองข้ึนทะเบียน
เรือประมงล าใดท่ีผิดกฎหมาย และไม่ผ่านการตรวจเช็คเอกสารทั้ ง 15 รายการ อาทิ ใบอาชญาบัตร 
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ใบอนุญาตใชเ้คร่ืองวิทยุและอุปกรณ์เซฟต้ีให้ถูกตอ้งตามกระบวนการกฎหมาย น าผลไปสู่การกูก้องทุนท่ี
รัฐบาลตั้งกองทุนไวไ้ม่ได ้
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการถือครองเรือประมงปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ       
พีระพงศ ์วงษส์มาน (2539) โดยการถือครองเรือประมงเป็นเรือของบริษทัหรือนายจา้ง ท าให้ผูป้ระกอบการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย มีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน เน่ืองมาจากกรณีการบงัคบัใชม้าตรา 44 
แกปั้ญหาตามประกาศเตือนจากสหภาพยโุรปถึงการจดัให้มีมาตรการในการป้องกนั ยบัย ั้ง และขจดัการท า
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเรือท่ีจะออกท าประมงในน่านน ้ าไดจ้ะตอ้งผา่น
การการตรวจเช็คเอกสารทั้ง 15 รายการ อาทิ ใบอาชญาบตัร ใบอนุญาตใชเ้คร่ืองวิทยแุละอุปกรณ์เซฟต้ีให้
ถูกตอ้งตามกระบวนการกฎหมาย จะตอ้งผา่นการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถเอาเรือออกท า
ประมงไดอ้ยา่งถูกกฎหมาย 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างการถูกจบักุมกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีระพงศ ์
วงษส์มาน (2539) จากการวิเคราะห์ทางเดียว พบว่า ตวัแปรดา้นระดบัการศึกษา สถานภาพถือครองรถ และ
จ านวนคร้ังในการถูกจบักมุ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
มลพิษทางเสียงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยการถูกจบักุม ท าให้ผูป้ระกอบการปฏิบติัตาม
กฎหมาย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืน เน่ืองมาจาก ส่วนใหญ่ไม่ถูกจบักุม โดยรัฐบาลได้
ก าหนดขอ้บงัคบัใหผู้ป้ระกอบการมีความเกรงกลวัต่อกฎหมายเป็นอยา่งมาก จะตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย
ให้เรียบร้อยตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้หากเรือประมงไม่ผ่านอาชญาบตัร ตอ้งจอดเทียบท่าน าไปสู่
การขาดรายไดต่้อการด ารงชีพ เพราะไม่กลา้ออกจบัปลากลวัถูกเจา้หนา้ท่ีจบักมุ 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งจ านวนคร้ังของการถูกตรวจสอบกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย
ในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวของผูป้ระกอบการประมงในเขตเทศบาลนครระยอง สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของพีระพงศ ์วงษส์มาน (2539) จากการวิเคราะห์การทางเดียว พบว่า ตวัแปรดา้นระดบัการศึกษา 
สถานภาพถือครองรถ และจ านวนคร้ังในการถูกจบักมุ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางเสียงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยการมีจ านวนคร้ังของ
การตรวจสอบ ไม่เคยถูกควบคุมตรวจสอบ ท าใหผู้ป้ระกอบการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน เน่ืองมาจาก ผูป้ระกอบการได้ด าเนินการตามกฎหมายตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนด
ระยะเวลาเอาไวเ้พื่อเป็นการแกปั้ญหาการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นกฎหมาย และดา้นสวสัดิการ
กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามกฎหมายในการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วของผูป้ระกอบการประมงใน
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เขตเทศบาลนครระยองสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภทัรวุธ เภอแสละ (2552) แนวทางการพฒันากระบวนการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเขา้เมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ของส านักบริหารแรงงาน         
ต่างด้าว พบว่าผลและสภาพปัญหาในการด าเนินการ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวดังกล่าวนั้ นยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก กระบวนการด าเนินงานมีระเบียบและแนวปฏิบติัมีรายละเอียดมากเกินไปกว่าท่ี
นายจา้งจะเขา้ใจ และคู่มือการปฏิบติังานในปัจจุบนัไม่ชดัเจน มีขอ้ก าหนดและขั้นตอนท่ียุ่งยากซับซ้อน      
ท าให้ขั้นตอนในการออกใบอนุญาตท างานล่าชา้ และเป็นผลใหเ้จา้หนา้ท่ีใชดุ้ลยพินิจท่ีไม่เหมือนกนัในการ
ตดัสินใจระหว่างการท างาน  นฤบาล จิตทยานันท์ (2545) การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการใน
จงัหวดัเชียงใหม่กระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับแรงงานต่างด้าว ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับ
แรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในสถานประกอบการ คือ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าจา้ง
แรงงานในการว่าจา้งแรงงานต่างดา้ว รองลงมาคือ ปัจจยัทางดา้นกฎหมายควบคุมการใชแ้รงงานต่างดา้วท่ี
เก่ียวขอ้งกับการผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าวและปัจจยัด้านสวสัดิการสังคมในการลดค่าใช้จ่ายในด้าน
สวสัดิการในการว่าจา้งแรงงานต่างดา้วมาก และปัจจยัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบั
แรงงานต่างดา้ว คือ ผูป้ระกอบการขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายควบคุมการใชแ้รงงานต่างดา้ว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นนยัส าคญัในเชิงนโยบายท่ี

ส าคญั ดงัน้ี 
 1. ตอ้งมีการบริหารจดัการเก่ียวกบัเร่ืองของการจดัหาต าแหน่งงานให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง

กบัการปฏิบติังานให้ตรงตามความตอ้งการกบัต าแหน่งงาน มีการตรวจสอบผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการ
บริหารจัดการดูแลเร่ืองอัตราค่าจ้างให้แก่แรงงานต่างด้าว พร้อมทั้ งด าเนินการเพิ่มศักยภาพของการ
พฒันาการดูแลแรงงานต่างดา้ว  

 2. เพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ประสานงานต่างๆ มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ พร้อมการดูแลจดัการเก่ียวกบัการดูแล ตรวจสอบผูป้ระกอบการท่ีเขา้รับบริการ 
และการปรับปรุงเก่ียวกบัศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้มีความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

 3. มาตรการทางด้านกฎหมายควรมีการเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ ความเขา้ใจในการข้ึน
ทะเบียนแรงงานต่างดา้ว การประกาศถึงรายละเอียดในเร่ืองของบทลงโทษหากไม่ไดพ้าแรงงานต่างดา้วไป
ข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว เข้าใจถึงความส าคัญการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อกระตุ้นให้
ผูป้ระกอบการไดต้ระหนักถึงบทลงโทษของตนเองมากข้ึนหากกระท าผิด จนเกิดความชัดเจนเขา้ใจแก่
ผูป้ระกอบการ  
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 4. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะต้องมีการพบปะกับผูป้ระกอบการให้มากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะมีการ
ปรับปรุงเก่ียวกบัการก าหนดมาตรฐานในดา้นสวสัดิการท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งให้แก่แรงงานต่างดา้วตาม
ขั้นพื้นฐานท่ีสมควร รวมไปถึงการช่วยผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการสอดส่องดูแลแรงงานต่างดา้วท่ีกระท าผดิ
ต่อเง่ือนไขสญัญาการจา้งงานแรงงานต่างดา้ว เพื่อเพิ่มศกัยภาพเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีกฎหมายไดก้ าหนด 
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