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บทคัดย่ อ
การวิจ ัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ วิเคราะห์ ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจในการก าหนด
นโยบายด้านแรงงานของภาครัฐ และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายภาครัฐด้านความมัน่ คงของ
แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนารู ปแบบ
นโยบายด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งรู ปแบบในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธี
วิจยั เชิ งคุณภาพ การได้มาซึ่ งข้อมูลที่สาคัญ คือ การวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีผใู ้ ห้
ข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานราชการด้ า นแรงงานหรื อ นั ก วิ ช าการแรงงาน นั ก บริ หาร
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สถานประกอบการหรื อตัวแทนผูน้ าด้านแรงงาน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุ รี จังหวัด
ระยอง และจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 12 ราย ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ นใจในการก าหนดนโยบายด้ า นแรงงานของภาครั ฐ มาจาก
ความต้องการของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ การเรี ยกร้ องของภาคแรงงาน ภาคนายจ้างหรื อผูป้ ระกอบการ และ
ความต้องการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ปั จจัยในการสร้างความมัน่ คงของแรงงานไทยใน
ภาคอุ ต สาหกรรมประกอบไปด้ว ย 8 ปั จจัย ได้แ ก่ กฎหมาย เจ้า หน้ าที่ รั ฐ หน่ วยงานภาครั ฐ นายจ้าง/
ผูป้ ระกอบการ เทคโนโลยี ลูกจ้าง การเมือง และการมีส่วนร่ วม ปั จจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายภาครัฐด้าน
ความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จนั้นประกอบไปด้วย 9 ปั จจัย
ได้แก่ นโยบายด้านแรงงาน กฎหมาย เจ้าหน้าที่ รัฐ หน่ วยงานของรัฐ การเมื อง เทคโนโลยี การบังคับใช้
กฎหมาย นายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการ และการมีส่วนร่ วม
จากการวิจยั ได้เสนอแนวทางในการพัฒนารู ปแบบนโยบายด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยใน
ภาค อุ ตสาหกรรม ดังนี้ ปรั บปรุ งกกฎหมายให้มีความทันสมัย เพิ่ ม การบังคับ ใช้และบทลงโทษ จัดสรร
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่รัฐให้เพียงพอ เพิ่มความรู ้และทักษะของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ควบคุ ม นายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการให้ ป ฏิ บ ัติตามกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด ตรวจสอบสิ ท ธิ
ประโยชน์ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยให้ มี ก ารปรั บ ลดหรื อ เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ห ากไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย
กาหนดให้ผปู ้ ระกอบการสนับสนุ นแรงงานให้เข้ารับการพัฒนาความรู ้และทดสอบทักษะตามมาตรฐานการ
พัฒนาฝี มือแรงงาน นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้อานวยความสะดวกแก่นายจ้าง/ ลู กจ้างในการ
ตรวจสอบสิ ทธิ และการจ้างงาน ส่ งเสริ มให้ลูกจ้าง พัฒนาความรู ้ และทักษะให้ตรงกับความต้องการของ
องค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยี 4.0 ภาคการเมืองควรมีการแก้ไขขั้นตอนการพิจารณากฎหมายให้รวดเร็ วและ
ทันสมัย โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อแรงงาน และการมีส่วนร่ วมของภาคแรงงานในการแก้ไขและกาหนด
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของแรงงานอย่างแท้จริ ง
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CHAPTER 5
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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บทนา
แรงงานเป็ นปั จจั ย ที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การพั ฒ นาประเทศ โดยเฉพาะแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นแรงงานที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและมีบทบาทต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องทาให้ความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น โดยสถานการณ์
ตลาดแรงงานเดือนมีนาคม 2559 ความต้องการแรงงานผ่านการจัดหางานของรัฐเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 9.15 โดยมี ค วามต้องการแรงงานในอุ ตสาหกรรมการผลิ ตมากที่ สุ ด (กองบริ ห ารข้อ มู ล
ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน, 2559) จะเห็นได้วา่ แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีความสาคัญต่อประเทศไทย
อย่างมาก ดังนั้น การคุม้ ครองสิ ทธิ ดา้ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจึงมีความสาคัญ รัฐบาลจึงต้องเข้ามาให้
ความคุม้ ครองแรงงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม โดยการกาหนดกฎหมายขึ้นมาเป็ นมาตรฐานใน
การใช้แรงงานและมีการตรวจตราดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย (สุ ดาศิริ วศวงศ์ , 2533) โดยที่ ผ่านมา
รัฐบาล แต่ละสมัยตระหนักและให้ความสาคัญเรื่ องการคุ ม้ ครองแรงงานทั้งในเรื่ องคุ ณภาพความเป็ นอยู่
สวัสดิการแรงงาน สิ ทธิ อนั ชอบธรรมที่แรงงานควรจะได้รับ ฯลฯ โดยนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมัยมี
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ สมัยพันตารวจโททักษิ ณ ชิ นวัตร มี ก ารส่ งเสริ ม ให้เอกชนมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นา
ทักษะและฝี มือแรงงาน ส่ งเสริ มมาตรการด้านการประกันสังคม ขยายขอบข่ายการให้สวัสดิการด้านแรงงาน
และส่ งเสริ มให้เกิ ดระบบแรงงานสัมพันธ์เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการแก้ไข ปั ญหา
พัฒนา และคุม้ ครองแรงงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นธรรม (ระบบบริ หารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์,
ม.ป.ป., ออนไลน์) สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ ให้แรงงานได้รับการคุม้ ครองตามมาตรฐานแรงงานไทย
ในด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพการจ้างงาน สนับสนุ นสวัสดิ การแรงงานและเพิ่มศักยภาพ
กองทุนเงิ นทดแทนในการดู แลลู กจ้างที่ ประสบอันตรายเนื่ องจากการทางาน มีการส่ งเสริ มระบบแรงงาน
สัม พันธ์ ในระบบไตรภาคี ปฏิ รูป ระบบประกันสั งคมให้ มี ความเข้ม แข็งมัน่ คง และมี ก ารพัฒ นาและจัด
ฝึ กอบรมแรงงานทุกระดับ สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร ส่ งเสริ มสถานประกอบการและผูต้ อ้ งการมีงาน
ทาให้เข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก มีการคุม้ ครองแรงงานโดยให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยใน
การทางานและสวัสดิการแรงงานและดู แลหลักประกันความมัน่ คงในการทางานแก่ผูใ้ ช้แรงงาน ส่ งเสริ ม
ระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง พร้อมทั้งเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ประกันสังคมให้กบั ผูป้ ระกันตน
และยกระดับ แรงงานให้ เป็ นแรงงานมี ฝี มื อ (บุ ษ ยรั ต น์ กาญจนดิ ษ ย์ , 2554) และสมัย พลเอกประยุท ธ์
จัน ทร์ โอชา มี ก ารเร่ ง สร้ า งโอกาส อาชี พ และการมี รายได้ที่ ม ั่น คงแก่ ผู ท้ ี่ เข้า สู่ ต ลาดแรงงาน พร้ อ มทั้ง
ยกระดับคุณภาพแรงงานให้เข้าถึงการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน พัฒนาระบบการให้บริ การด้าน
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CHAPTER 5
แรงงาน สร้างความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี สนับสนุนสถานประกอบการ
ให้ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานด้านแรงงานไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มีการตรวจแรงงาน
และสถานประกอบการให้ป ฏิ บ ตั ิตามกฎหมายความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พร้อมทั้งปรับปรุ งกฎหมายเพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ แรงงานให้ได้มาตรฐานสากล (สมชัย หิ รัญญะวณิ ชย์,
2557)
จากประเด็นนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลในแต่ละสมัยที่ ผ่านๆ มาได้ให้ความสาคัญในการ
คุ ม้ ครองสิ ทธิ แรงงานไทยในด้านสวัสดิ การแรงงาน และสิ ทธิ อนั ชอบธรรมที่แรงงานควรได้รับแต่ยงั เกิ ด
ปั ญหาในทาง ความไม่เป็ นธรรมและความไม่ม นั่ คงในการท างานของแรงงานไทยในภาคอุ ตสาหกรรม
เนื่ องจากยังพบว่าสถานประกอบการยังมี ก ารเลิ กจ้างและปลดคนงานออกในทุ กๆปี จากเหตุ ผ ลที่ กล่ าว
ข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ ก ษาโดยมี ค าถามการวิจยั ว่า ปั จจัย อะไรที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการกาหนดนโยบายของ
ภาครัฐด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ปั จจัยอะไรที่ส่งผลต่อการนานโยบายภาครัฐ
ด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาค อุตสาหกรรม ไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จ และรู ปแบบนโยบาย
ภาครัฐด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสมควรมีรูปแบบเป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายด้านแรงงานของภาครัฐ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการนานโยบายภาครัฐด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาค
อุตสาหกรรมไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จ
3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ การทางาน
งานเป็ นสิ่ งสาคัญต่อชี วิตเนื่ องจากการทางานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการสนองความต้องการ
พื้ น ฐานที่ จาเป็ นต่ อการดารงชี วิต ดังนั้น หากมนุ ษ ย์ได้ท างานที่ ตนพอใจก็ จะช่ วยให้ มี ส ภาพจิ ตใจและ
อารมณ์ที่ดีและจะส่ งผลต่อชี วติ โดยส่ วนรวมของบุคคลผูน้ ้ นั ให้เป็ นสุ ข ซึ่ งทาให้มี “คุณภาพชีวติ การทางาน”
ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็ นการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ บบหนึ่ งเพื่ อ กระตุ ้น ให้ บุ ค คลได้พ ัฒ นาศัก ยภาพและความสามารถในการสร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพและผลิ ตภาพในการทางาน ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสาคัญในการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ประมาณปี
ค.ศ.1970 จนถึ งปั จจุบนั แนวคิดเกี่ ยวกับคุ ณภาพชี วิตการทางาน (quality of work life) ตื่นตัวมากในทวีป
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ยุโรปและอเมริ ก าเป็ นจุ ด ก าเนิ ด การปฏิ วตั ิ อุ ต สาหกรรม และในปี ค.ศ.1974 ได้มี ก ารก่ อ ตั้ง สมาพัน ธ์
The National Center for Productivity and Quality of work Life ซึ่ งสนับ สนุ น การศึ ก ษาและกิ จกรรมเพื่ อ
ปรับปรุ งผลผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานโดยตรง มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุ งการทางานให้บรรลุ
จุ ด มุ่ ง หมาย และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต ด้ว ยการจัด ระเบี ย บปฏิ บ ัติ ง านและการจู ง ใจทางด้า น
เศรษฐกิจและร่ างกาย รวมถึงความต้องการทางด้านสังคมที่มองเรื่ องคนทางานไม่ใช่เป็ นเสมือนเครื่ องจักร
Mikovich & Glueck, 1985 และ Delamotte and Takezawa,1984 (อ้า งถึ ง ใน ศิ ริ เชษฐ์ สั ง ขะมาน, 2551)
ได้ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตการทางาน พบว่า คนเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้คุณภาพและปริ มาณของ
ผลผลิ ตสู งขึ้นและเป็ นการลดต้นทุนการผลิ ตหากคนมีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดี โดยองค์กรจะต้องมีการ
ปรับปรุ งการติดต่อสื่ อสารในองค์กร เสริ มสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใน
การทางาน เสริ มสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานและฝ่ ายบริ หารให้ดีข้ ึน แต่วิธีการแก้ปัญหาแรงงาน
ของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมแตกต่างกันไปซึ่ งใน แต่ละสังคมมีสิ่งที่เป็ นปั ญหา หรื อที่เรี ยกว่า quality of
work life conditions ซึ่ งได้แ ก่ ค่ าตอบแทนในการท างานที่ ยุติธ รรม สภาพที่ ท างานที่ มี ค วามมั่น คงและ
ก้า วหน้ า โอกาสในการพัฒ นาสมรรถภาพของบุ ค คล ดัง นั้ น คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานที่ ดี ข องบุ ค คล
ประกอบด้วย ความพึงพอใจในการทางาน ขวัญกาลังใจในการทางาน ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
ของผูป้ ฏิ บ ตั ิงานและองค์กร ดังนั้น องค์กรที่ มีประสิ ท ธิ ภาพ มี ประสิ ทธิ ผลต้องเกิ ดจากสมาชิ กทุ กคนใน
องค์กรมี คุณภาพชี วิตการทางานที่ ดีและร่ วมกันท างานให้บ รรลุ เป้ าหมายขององค์กร (สถาบันวิจยั สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551)
แนวคิดในการกาหนดนโยบายสาธารณะด้ านแรงงาน
ผูว้ ิจยั เลื อกศึก ษาตัวแบบระบบ (System Model) ในการกาหนดนโยบายสาธารณะด้านแรงงาน
เนื่ องจากรัฐบาลจะดารงอยูไ่ ด้จะต้องจัดสรรสิ่ งต่างๆ ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะภาคแรงงาน ซึ่ งเป็ นกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งสิ่ งนั้นคือนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล หากนโยบายภาครัฐมี
ความเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดการสนับสนุ นต่อการตัดสิ นใจของระบบของรัฐบาล ซึ่ งรัฐบาลมีหน้าที่ในการ
แปลงการเรี ยกร้องภาคแรงงาน ความต้องการขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรื อทบทวนกระแสการ
คัดค้านการต่อต้านจากนายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งมี ส่วนได้เสี ย ไปสู่ การตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบาย
ด้านแรงงานที่เหมาะสมของรัฐบาล ซึ่ งรัฐบาลต้องการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วนในสังคม
แนวคิดในการนานโยบายด้ านแรงงานไปปฏิบัติ
ในการน านโยบายด้า นแรงานไปปฏิ บ ัติ ผู ้วิ จ ัย พิ จ ารณาเลื อ กตัว แบบทางด้ า นการจัด การ
(Management Model) เนื่ อ งจากได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งสมรรถนะขององค์ ก รเป็ นหลัก โดยถื อ ว่ า
ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของการนานโยบาย แผนงานหรื อโครงการไปปฏิ บตั ิให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ตาม
เป้ าหมาย หน่วยงานภาครัฐจาเป็ นต้องพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีส่วนทาให้นโยบายประสบความสาเร็ จไม่
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CHAPTER 5
ว่าจะเป็ นด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการ เทคโนโลยี ลูกจ้าง การเมือง
และการมีส่วนร่ วมระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และภาครัฐ รวมทั้งมีการวางแผนเตรี ยมการที่ดี

วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) การได้มาของข้อมูลสาคัญ
คือการศึกษาจากเอกสารวิชาการ บทความ รายงานการวิจยั ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ข้อระเบียบ กฎหมาย
เพื่ อ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ในการพัฒ นารู ป แบบนโยบายของภาครั ฐ ด้ า นความมั่น คงของแรงงานไทยใน
ภาคอุตสาหกรรม และการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ ได้แก่ หัวหน้าหน่ วยงานราชการด้าน
แรงงานหรื อนักวิชาการแรงงาน นักบริ หารสถานประกอบการหรื อตัวแทนผูน้ าด้านแรงงาน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การจัดการของภาครัฐด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดชลบุ รี จังหวัด
ระยองและจังหวัดสมุทรปราการ จานวน 12 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์เจาะลึก มีแนว
คาถามครอบคลุมนโยบายด้านแรงงานทั้ง 7 ด้าน ซึ่ งได้แก่ การคุม้ ครองแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์, การจัดหา
งาน, ประกั น สั ง คม, เงิ น ทดแทน, การพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน และความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อม โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้ ประเด็นที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
ในการก าหนดนโยบายด้านแรงงานของภาครั ฐ ประเด็น ที่ 2 วิเคราะห์ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการนานโยบาย
ภาครั ฐด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุ ตสาหกรรมไปปฏิ บตั ิ ให้ประสบผลส าเร็ จ ประเด็นที่ 3
เสนอแนวทางในการพัฒนาความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุ ตสาหกรรม การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจะนา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จากเอกสารและทาการสรุ ปผล
โดยการพรรณนาวิเคราะห์และอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
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ผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายด้านแรงงาน
ของภาครั ฐ ได้แก่ การเรี ยกร้ องของภาคแรงงาน ภาคนายจ้างหรื อผูป้ ระกอบการ และความต้องการของ
องค์ ก รแรงงานระหว่ า งประเทศ ทั้ง นี้ ปั จ จัย ในการสร้ า งความมั่น คงของแรงงานภาคอุ ต สาหกรรม
ประกอบด้วย 8 ปั จจัย ได้แก่ กฎหมาย เจ้าหน้าที่ รัฐ หน่ วยงานภาครัฐ นายจ้าง/ผูป้ ระกอบการ เทคโนโลยี
ลูกจ้าง การเมือง และการมีส่วนร่ วม
จากการศึ กษาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบายด้านแรงงานของภาครั ฐ
สามารถสรุ ปเป็ นโมเดลได้ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบการกาหนดนโยบายด้านแรงงานของภาครัฐ
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CHAPTER 5
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการนานโยบายภาครัฐด้านความมัน่ คงของแรงงานไทย
ในภาคอุ ต สาหกรรมไปปฏิ บ ัติ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จประกอบด้ว ย 9 ปั จจัย ได้แ ก่ นโยบายด้า นแรงงาน
กฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ การเมือง เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย นายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการ
และการมีส่วนร่ วม
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การน านโยบายภาครั ฐ ด้า นความมั่น คงของแรงงานไทยใน
ภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จ สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โมเดลการนานโยบายภาครัฐด้านความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม
ไปปฏิบตั ิ
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 แนวทางในการพัฒนาความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม
ดังนี้ ปรับปรุ งกกฎหมายให้มีความทันสมัย เพิ่มการบังคับใช้และบทลงโทษ จัดสรรอัตรากาลังเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้เพียงพอ เพิ่มความรู ้และทักษะของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควบคุม
นายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการให้ป ฏิ บตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด ตรวจสอบสิ ทธิ ประโยชน์ การส่ งเสริ มการ
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ลงทุ น โดยให้ มี ก ารปรั บ ลดหรื อ เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ห ากไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย ก าหนดให้ ผู ป้ ระกอบการ
สนับ สนุ น แรงงานให้เข้ารับ การพัฒ นาความรู ้ และทดสอบทัก ษะตามมาตรฐานการพัฒ นาฝี มื อแรงงาน
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อานวยความสะดวกแก่นายจ้าง/ ลูกจ้างในการตรวจสอบสิ ทธิ และการ
จ้างงาน ส่ งเสริ มให้ลูกจ้างพัฒนาความรู ้และทักษะให้ตรงกับความต้องการขององค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยี
4.0 ภาคการเมื องควรมี ก ารแก้ไขขั้น ตอนการพิ จารณากฎหมายให้ รวดเร็ วและทัน สมัย โดยพิ จารณาถึ ง
ประโยชน์ ต่ อแรงงาน และการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคแรงงานในการแก้ไ ขและก าหนดนโยบายภาครั ฐ ที่
เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงของแรงงานอย่างแท้จริ ง

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการกาหนดนโยบาย
ด้านแรงงานของภาครัฐ ได้แก่ ความต้องการของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง คือ การเรี ยกร้องของภาคแรงงาน ภาคนายจ้าง/
ผูป้ ระกอบการ และการสนับสนุ นจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะมีการเรี ยกร้อง
ของภาคแรงงานเป็ นส่ วนใหญ่ เนื่ องจากนายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการ จะเป็ นผูก้ าหนดรายได้/ ค่าตอบแทน สิ ทธิ
สวัสดิการต่างๆ ที่แรงงานจะได้รับ ดังนั้น ภาคนายจ้าง/ ผูป้ ระกอบการ จึงมีเพียงการเรี ยกร้องต่อภาครัฐเมื่อ
ภาคแรงงานไม่ปฏิ บตั ิตามกฎข้อบังคับหรื อข้อตกลงต่างๆ ที่นายจ้างกาหนดไว้ภายใต้นโยบายของภาครัฐ
ทั้งนี้ ปั จจัยในการสร้างความมัน่ คงของแรงงานภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วย 8 ปั จจัย ได้แก่
1. ด้านกฎหมาย เป็ นกฎข้อบังคับ ที่ รัฐบัญ ญัติม าเพื่ อให้ เกิ ดความเป็ นธรรมกับ ทั้งนายจ้างและ
ลู กจ้างภายใต้มาตรฐานเดี ยวกัน กฎหมายจะช่ วยให้ระบบการบริ หารการจัดการภายในองค์กรมีแนวทาง
ปฏิบตั ิที่ชดั เจน ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ชาดา เรื องแสงทองกุล (2558, บทคัดย่อ) ปั ญหาการบังคับใช้กฎหมาย
คุ ้ม ครองลู ก จ้างด้านความปลอดภัย ในการท างานตามพระราชบัญ ญัติ ความปลอดภัยอาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 : ศึ กษากรณี ส ถานประกอบการย่านรั งสิ ตและใกล้เคี ยงจังหวัด
ปทุ มธานี พบว่า การบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานใน
พื้นที่ ย่านรังสิ ต และใกล้เคียงจังหวัดปทุ มธานี ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและไม่บรรลุ เจตนารมณ์ ของกฎหมาย
เท่าที่ควรอันเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การขาดความรู ้ความเข้าใจกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้าง
การละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของนายจ้างในการจัดและดูแลสถานประกอบการให้มีสภาพการทางาน
และสภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ ป ลอดภัย และถู ก สุ ขลั ก ษณะ การจัด เจ้า หน้ า ที่ หน่ ว ยงานดู แ ล
ความปลอดภัย การฝึ กอบรม และลู ก จ้า งไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กับ นายจ้า ง และปั ญ หาเจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ไม่ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดกรณี นายจ้างฝ่ าฝื นกฎหมาย
2. ด้านเจ้าหน้าที่รัฐ รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิ บตั ิและให้บริ การแก่แรงงาน นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ รัฐเป็ นผูท้ ี่ มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ใกล้ชิ ดกับ แรงงานที่ มารั บ บริ ก ารมากที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ณั ฐวุฒิ
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CHAPTER 5
สติใหม่ (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ.
2522 พื้นที่ ศึกษาเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลสี มุม จังหวัดนครราชสี มา พบว่า เจ้าหน้าที่ รัฐไม่มีความรู ้
เพียงพอในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ควรส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ ศึกษากฎหมายให้เกิ ด
ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง และมีการประชาสัมพันธ์กฎหมาย วิธีการปฏิบตั ิ และบทลงโทษ เพื่อให้ประชาชน
สามารถปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้อย่างถูกต้อง
3. ด้านหน่ วยงานของภาครัฐ มีหน้าที่ ในการนานโยไปปฏิ บตั ิให้บรรลุ ผลสาเร็ จโดยการกาหนด
แผนงาน โครงการและยุทธศาสตร์ ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและบริ การแก่ประชาชน ซึ่ งสอดคล้อง
กับ อัญ ชนา สาเรื อง (2549) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการนาระเบี ย บส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่า
ด้วยการรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไปปฏิ บตั ิ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคการนาระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไปปฏิบตั ิ ได้แก่ ปั ญหาการขาด
แคลน บุคลากร ความรู ้ความสามารถ ความร่ วมมือ งบประมาณในการดาเนิ นการ การแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหน่วยปฏิบตั ิกบั ผูค้ ุม้ นโยบาย และปั ญหาการขาดการสนับสนุ น
ของภาคส่ วนต่างๆ
4. ด้านเจ้าของ/ สถานประกอบการ ซึ่ งมีอานาจด้านการบริ หารจัดการ ด้านการจัดคนเข้าทางาน
และด้านการควบคุ ม ขององค์กรเพื่ อให้บ รรลุ เป้ าประสงค์ที่ ต้ งั ใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ธัญรั ศ ษ์
มลิ ท อง (2557, บทคัด ย่อ ) ศึ ก ษาการน านโยบายค่ า แรงขั้น ต่ า 300 บาท ไปปฏิ บ ัติใ นบริ ษ ัท ทริ ป เปิ ลที
บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) พบว่า จากต้นทุนค่าแรงงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น บริ ษทั จาเป็ นต้องลดต้นทุน
ด้านค่าแรงโดยลดชัว่ โมงการทางานล่วงเวลา และเพิ่มรายได้จากยอดขายที่บริ ษทั กาหนดเพิ่มขึ้น หลังจากนา
นโยบายมาใช้ได้รับผลกระทบเนื่ องจากพนักงาน ไม่เพียงพอกับงานซึ่ งขยายฐานลู กค้า และบริ ษทั ไม่รับ
พนักงานเพิ่ม ผูป้ ระกอบการจึงใช้มาตรการในการสร้ างแรงจูงใจพนักงานโดยเพิ่มค่าคอมมิชชัน่ และค่า
Support รวมทั้งโบนัสและเงินปั นผลเพิ่มขึ้นเป็ น 1.5-2 เท่าของเงินเดือน เพื่อให้พนักงานมีความรู ้สึกผูกพัน
และยอมรับนโยบายที่บริ ษทั นามาใช้
5. ด้านเทคโนโลยี เป็ นสิ่ งส าคัญที่ องค์ก รต้องนาเข้ามาช่ วยในการเข้าถึ งข้อมู ล ได้อย่างรวดเร็ ว
การติ ดต่ อสื่ อสารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และช่ วยประหยัดต้น ทุ น ในการดาเนิ น งานด้านต่ างๆ ของหน่ วยงาน
โดยเชื่ อมต่อในระบบอินเทอร์ เน็ ต ซึ่ งกุสุมา อยู่เจริ ญ (2550) ได้ศึกษาการใช้ข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI)
เป็ นกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการมีงานทาโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง พบว่า มาตรการในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ก ารประชาชนได้อย่างทั่วถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยศึ ก ษา
วิเคราะห์ความต้องการใช้ขอ้ มูล การปรับเปลี่ยนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีความสามารถพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งาน และ
การจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลในระดับจังหวัดทัว่ ประเทศ ในการส่ งเสริ มการมีงานทาของกรมจัดหางาน โดยพัฒนา
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ระบบการให้บริ การจัดหางานในประเทศเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ และจัดทาทะเบียนความต้องการ
แรงงาน ทะเบี ยนกาลังแรงงาน พัฒนาระบบข้อมู ลพื้ นฐานด้านแรงงานเป็ นรายจังหวัด และเผยแพร่ ผ่าน
เว็บไซต์ของกองวิจยั ตลาดแรงงาน และกรมการจัดหางาน ให้ลิงค์ไปยังเวปไซต์หน่วยงานภายนอก
6. ด้านลู กจ้าง ซึ่ งใช้ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ งานให้แก่ นายจ้างเพื่อประโยชน์ ในทาง
เศรษฐกิจ โดยลูกจ้างจะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการรู ปแบบต่างๆ ตามที่นายจ้างกาหนด ซึ่ งสอดคล้อง
กับ กรรณภัทร ชิ ตวงศ์ (2559, บทคัดย่อ) ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุม้ ครองสิ ทธิ ของลู กจ้างภาค
ประมงทะเลในจังหวัดสงขลา พบว่า การคุม้ ครองสิ ทธิ ของลูกจ้างภาคประมงทะเล มีกฎกระทรวงคุม้ ครอง
แรงงานในงานประมงทะเลพ.ศ. 2557 ที่ให้ความคุม้ ครองลูกจ้างภาคประมงทะเล ไม่ได้กล่าวถึงเงินทดแทน
กรณี ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทางาน ทาให้ลูกจ้างยังขาดมาตรการภาครัฐในการให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ
ประโยชน์และสวัสดิ การต่างๆ ส่ งผลให้ไม่มีความมัน่ คงและขาดหลักประกันในชี วิต เสนอให้มีการออก
กฎหมายเป็ นการเฉพาะ เพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิ การของลู กจ้างที่เทียบเคี ยงกับแรงงานใน
กิจการประเภทอื่น
7. ด้านการเมือง ภาคการเมืองจะรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนนาเสนอ
ต่อรัฐบาล เพื่อนาไปกาหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่ งสอดคล้องกับ ดุจดาว เจริ ญผล (2540) ศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ: ศึกษาเฉพาะกรณี การให้เอกชนบริ หารและประกอบการท่าเรื อคอนเทนเนอร์
ณ ท่าเรื อแหลมฉบัง พบว่า นอกจากนโยบายของรัฐบาลที่เปิ ดโอกาสให้เอกชนเป็ นประกอบการท่าเทียบเรื อ
แล้ว สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภาวะการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นส่ งผลต่อการขนส่ งทางทะเลให้
เพิ่มสู งขึ้น ทาให้ภาคเอกชนให้เข้ามาประกอบการท่าเรื อ นอกจากนี้อิทธิ พลทางการเมือง ได้แก่ บทบาทและ
เสถี ยรภาพของรัฐบาล ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่ งทะเล
ตะวันออก และตลอดจนบทบาทกลุ่มผลประโยชน์ภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลักดันให้เกิดการ
ผ่อนคลายกฎระเบี ยบของทางราชการลง มี การเจรจาต่อรองและยอมรับข้อเรี ยกร้องของภาคเอกชนเป็ น
ยุทธวิธีหลักในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและประนีประนอมผลประโยชน์ร่วมกัน
8. ด้านการมีส่วนร่ วม การเปิ ดโอกาสให้ภาคแรงงานมีสิทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
ในการตัด สิ นใจในการด าเนิ น นโยบายต่ า งๆ ของภาครั ฐ ย่ อ มสร้ า งความมั่น ใจให้ ก ั บ ภาคแรงงาน
ซึ่ งสอดคล้องกับ วรเดช จันทศร (2551) เสนอตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การว่าการนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ น
กระบวนการที่ ท าให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ เข้าไปมี ส่วนเกี่ ยวข้องในการกาหนดหรื อวางกรอบนโยบาย ถื อว่านโยบาย
เหล่านั้นมาจากผูป้ ฏิ บตั ิโดยตรง การทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิตระหนักในความสาคัญของนโยบายเห็ นว่าความสาเร็ จ
ของนโยบายคือความสาเร็ จของผูป้ ฏิบตั ิ
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CHAPTER 5
การอภิป รายผลตามวัตถุ ป ระสงค์ขอ้ ที่ 2 วิเคราะห์ ปัจจัยที่ ส่ งผลต่ อการนานโยบายภาครัฐด้าน
ความมัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จ มีดงั นี้
1.นโยบายด้านแรงงาน ผลของการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายอาจจะสาเร็ จทั้งหมดหรื อสาเร็ จบางส่ วน
หรื อ ล้ม เหลวขึ้ น อยู่ก ับ 1. ลัก ษณะของนโยบาย 2. วัตถุ ป ระสงค์ข องนโยบาย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ รั ฐ กร
กลิ่ นอุ บ ล (2551) ศึ ก ษาปั จจัยที่ มีผ ลต่ อความสาเร็ จในการนานโยบายการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดีไป
ปฏิ บ ัติ: กรณี ศึ ก ษาองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลในภาคกลาง พบว่า ปั จจัยที่ มี ผ ลต่อความส าเร็ จในการน า
นโยบายการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปสู่ การปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 5 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านวัตถุประสงค์
และมาตรฐานของนโยบาย ปั จจัยด้านการสื่ อสารระหว่างองค์กรต่างๆ ปั จจัยด้านคุณสมบัติของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และปั จจัยด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ
2. ด้านกฎหมาย เป็ นกฎข้อบังคับ ที่ รัฐบัญ ญัติม าเพื่ อให้ เกิ ดความเป็ นธรรมกับ ทั้งนายจ้างและ
ลู กจ้างภายใต้มาตรฐานเดี ยวกัน กฎหมายจะช่ วยให้ระบบการบริ หารการจัดการภายในองค์กรมีแนวทาง
ปฏิ บตั ิที่ชดั เจน ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ชาดา เรื องแสงทองกุล (2558, บทคัดย่อ) ปั ญหาการบังคับใช้กฎหมาย
คุ ้ม ครองลู ก จ้างด้านความปลอดภัย ในการท างานตามพระราชบัญ ญัติ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554: ศึ ก ษากรณี ส ถานประกอบการย่านรั งสิ ตและใกล้เคี ย งจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า การบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานในพื้นที่
ย่า นรั ง สิ ต และใกล้เคี ย งจัง หวัด ปทุ ม ธานี ย งั ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไม่ บ รรลุ เจตนารมณ์ ข องกฎหมาย
เท่าที่ควรอันเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การขาดความรู ้ความเข้าใจกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้าง
การละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของนายจ้างในการจัดและดูแลสถานประกอบการให้มีสภาพการทางาน
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ ป ลอดภัย และถู ก สุ ข ลัก ษณะ การจัดเจ้าหน้าที่ หน่ วยงานดู แลความ
ปลอดภัย การฝึ กอบรม และลู กจ้างไม่ให้ความร่ วมมือกับนายจ้าง และปั ญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดาเนิ นการ
ตามที่กฎหมายกาหนดกรณี นายจ้างฝ่ าฝื นกฎหมาย
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการนานโยบายไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จปกติมกั จะมีเจ้าหน้าที่นอ้ ยกว่า
ที่ตอ้ งการ ซึ่ งผลของการขาดแคลนเจ้าหน้าที่รัฐจะมีส่วนโดยตรงต่อความไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามนโยบาย และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ วรวิทย์ ชู วงษ์ (2537) ศึกษาการนานโยบายไป
ปฏิ บตั ิ: โครงการก่อสร้ างถนน รพช. พบว่า ปั จจัย 6 ประการ คือ 1. นโยบายต้องมีความชัดเจนสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิ 2. ทรัพยากรต้องมีความพร้อม งบประมาณ บุคลากร เครื่ องมือเครื่ องใช้ 3. ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้อ งมี ค วามรู ้ ความสามารถ เข้า ใจในแนวทางปฏิ บ ัติ ต ามนโยบาย 4. ข้ อ มู ล และการติ ด ต่ อ สื่ อสาร
ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 5. ประชาชน ผูร้ ับจ้างเอกชนและ
นักการเมือง ต้องได้รับการสนับสนุ นร่ วมมือ สอดคล้องกับแนวนโยบาย 6. เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ต้องเอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิตามนโยบาย
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบตั ิจะส่ งผลอย่างมากต่อความสาเร็ จหรื อความ
ล้ม เหลวของนโยบาย ซึ่ งสอดคล้องกับ ประที ป นที ท วีวฒั น์ (2551, บทคัดย่อ) ศึ ก ษานโยบายการแก้ไ ข
ปั ญหาคนไร้สัญชาติ พบว่า ปั ญหาในการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ ได้แก่ 1. ความซับซ้อนในการบริ หารงาน
กลไกระหว่า งหน่ วยงานที่ น านโยบายไปปฏิ บ ัติ มี ข้ นั ตอนมากใช้ระยะเวลานาน 2. ความพอเพี ย งของ
ทรัพยากร การขาดแคลนบุคลากร หน่วยงานในระดับปฏิบตั ิมีบุคลากรอยู่อย่างจากัด อีกทั้งบุคลากรที่มีอยู่
ขาดความรู ้ความสามารถในงานที่ปฏิบตั ิ 3. รัฐขาดความชัดเจนและความจริ งใจในการแก้ไขปั ญหา เพราะ
เห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเร่ งด่วนของประเทศหรื อไม่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากนัก
5. การเมือง การได้รับการสนับสนุ นจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีความจาเป็ นอย่างมาก เพราะนโยบาย
ที่ขาดการสนับสนุ นจากกลุ่มผลประโยชน์และบุคคลที่สาคัญในรัฐบาล และการสนับสนุ นจากสื่ อมวลชน
ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปก็มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้นโยบายประสบความสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ธนพันธ์ ไล่ ประกอบทรัพย์ (2557) ศึกษาระบอบประชาธิ ปไตยกับผลต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะ
พบว่า การเมื อ งมี ผ ลต่ อ การก าหนดและด าเนิ น นโยบายสาธารณะ ในการจัด ท างบประมาณโครงการ
สวัสดิการสังคม รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมักจะดาเนิ นนโยบายสวัสดิ การสังคมมากกว่ารัฐบาลระบอบ
เผด็จการ เพราะผูน้ าทางการเมืองที่มาจากการเลื อกตั้งต้องการที่ จะเพิ่มงบประมาณเพื่อช่ วยเหลื อผูม้ ี สิทธิ
ออกเสี ยงที่มีรายได้นอ้ ยซึ่ งเป็ นกลุ่มที่สาคัญ
6. เทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายที่ วางไว้น้ นั ต้องสอดคล้องกับ
สถานการณ์หรื อสภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
ภาคกลาง (2558) ทาการศึกษาการให้บริ การข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานโดยผ่านเครื อข่ายองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ นและสถานศึ กษา พบว่า รัฐบาลได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ท าให้การบริ หารงานของ
ภาครั ฐมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและรวดเร็ วยิ่งขึ้ น โดยนาระบบการให้บ ริ ก ารทางอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ม าให้บ ริ ก ารแก่
ประชาชน และพัฒ นากระบวนการท างานของภาครั ฐ เช่ น การจัด ซื้ อ จัด จ้า งของภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการบริ ห ารงานการเงิ น การคลัง ภาครั ฐ แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การช าระภาษี ผ่า น
อินเทอร์ เน็ต ระบบการทาหนังสื อเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อระบบ
ทะเบียนราษฎรอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
7. การบังคับใช้กฎหมาย รัฐซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามรัฐธรรมนู ญจะต้องคานึ งถึงสาเหตุและลักษณะ
ของการฝ่ าฝื นกฎหมายรวมถึงปรับปรุ งกลไกที่เหมาะกับการแก้ไขปั ญหาการฝ่ าฝื นในแต่ละเรื่ องแต่ละกลุ่ม
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของหลักความเป็ นธรรมและความมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้อง
กับ สุ ด าศิ ริ วศวงศ์ (2533, บทคัด ย่อ) ศึ ก ษาการบัง คับ ใช้ก ฎหมายคุ ้ม ครองแรงงาน: ศึ ก ษาเฉพาะกรณี
โรงงานอุ ตสาหกรรมในเขตอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุ ท รปราการ พบว่า จะต้องพัฒนาบุ ค คลากรที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ทั้งด้านการให้การศึกษา การฝึ กอบรม ทั้งในทางกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงาน
สัมพันธ์ และการมี จิตส านึ กที่ ชอบธรรมเพื่ อจะได้ตระหนักในสิ ทธิ และหน้าที่ ของตนอย่างถู กต้อง และ
152 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปี ที่ 12 ฉบับที่ 1

CHAPTER 5
ปรับปรุ งองค์กรของรัฐและการบริ หารงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการที่จะใช้แรงงานเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
8. ผูป้ ระกอบการ แม้รัฐบาลจะมีนโยบายที่ดีหากผูป้ ระกอบการไม่ปฏิบตั ิตามก็ส่งผลให้เกิดความ
ไม่มนั่ คงต่อภาคแรงงานได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ธัญรัศษ์ มลิทอง (2557, บทคัดย่อ) ศึกษาการนานโยบายค่าแรง
ขั้น ต่ า 300 บาท ไปปฏิ บ ัติ ในบริ ษ ัท ทริ ป เปิ ลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) อาเภอเมื อ งชลบุ รี พบว่า
เนื่ องจากต้นทุนด้านค่าแรงงานของพนักงานเพิ่มขึ้น บริ ษทั จาเป็ นต้องลดต้นทุนด้านค่าแรงโดยลดจานวน
ชัว่ โมงโอทีและเพิ่มรายได้จากยอดขายที่บริ ษทั กาหนดเพิ่มขึ้นหลังจากนานโยบายมาใช้พนักงานจึงได้รับ
ผลกระทบเนื่ องจากพนักงานไม่เพี ยงพอกับ งานขยายฐานลู กค้าและบริ ษ ทั ไม่ มีนโยบายรั บพนักงานเพิ่ ม
ในส่ วนนี้ ผูใ้ ห้ ข ้อมู ล จึ งใช้ม าตรการในการสร้ างแรงจู ง ใจให้ ก ับ พนัก งานโดยเพิ่ ม ค่ าคอมมิ ช ชั่น และค่ า
Support รวมทั้งเงินโบนัสและเงิ นปั นผลที่เพิ่มขึ้นเป็ น 1.5-2 เท่าของเงินเดื อน เพื่อให้พนักงานมีความรู ้สึก
ผูกพันและการยอมรับในการที่บริ ษทั นานโยบายมาใช้
9. การมีส่วนร่ วม การเปิ ดโอกาสให้ภาคแรงงานมีสิทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นใน
การตัดสิ นใจในการดาเนิ นนโยบายต่างๆ ของภาครัฐย่อมสร้างความมัน่ ใจให้กบั ภาคแรงงาน ซึ่ งสอดคล้อง
กับ วรเดช จันทศร (2551) เสนอตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การว่าการนานโยบายไปปฏิบตั ิเป็ นกระบวนการ
ที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกาหนดหรื อวางกรอบนโยบาย ถือว่านโยบายเหล่านั้นมาจากผู ้
ปฏิ บตั ิโดยตรง การทาให้ผูป้ ฏิ บตั ิตระหนักในความสาคัญของนโยบายเห็ นว่าความสาเร็ จของนโยบายคื อ
ความสาเร็ จของผูป้ ฏิบตั ิ

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 แนวทางในการพัฒนารู ปแบบนโยบายภาครัฐด้านความ
มัน่ คงของแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. หน่ วยงานด้านแรงงานควรมี ก ารประสานงานกับ หน่ วยงานภาคการศึ ก ษาในการให้ข ้อมู ล
ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตแรงงานได้ตรงความต้องการ
2. หน่วยงานด้านแรงงานควรพัฒนาองค์ความรู ้และฝึ กอาชี พให้กบั แรงงานเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและควรให้การช่วยเหลือแรงงานในการหางาน สร้างเครื อข่าย ทั้งภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศและต่างประเทศให้แรงงานได้มีงานทาในเวลาอันรวดเร็ ว
3. ภาครัฐควรมี มาตรในการส่ งเสริ มให้เกิ ดการจ้างงาน เช่ น การให้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษี
ต่างๆ เพื่อให้มีการพิจารณาจ้างแรงงานไทยเข้าทางานแทนการจ้างแรงงานต่างด้าว
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4. ควรมีการทบทวนกฎหมายเพื่อให้สถานประกอบการกาหนดสวัสดิการขั้นต่าตามกฎหมายเพิ่ม
ให้แก่ลูกจ้าง
5. ภาครัฐควรมีการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มงวด และควรจัดหาเจ้าหน้าที่รัฐให้
เพี ยงพอในการเข้าตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ งานตามกฎหมายของสถานประกอบการและก าหนดให้ ส ถาน
ประกอบการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
6. ภาครัฐควรพิจารณาเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในระบบการ
บริ หารงานของภาครัฐเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
7. ควรส่ งเสริ มให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสถานประกอบการเพื่อใช้ระบบสหกรณ์ บรรเทาปั ญหา
หนี้สิน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่ อไป
1. ควรมีก ารส่ งเสริ มให้มีการศึกษาวิจยั การพัฒนารู ปแบบนโยบายภาครั ฐด้านความมัน่ คงของ
แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้รูปแบบของนโยบายมีความสอดคล้องกับบริ บทของ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาพัฒ นารู ป แบบนโยบายภาครั ฐในหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ ภาค
แรงงานด้วย เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ให้มี
ความสอดประสานกันและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั
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