
 
 
 
 

ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  
เรื่อง “แรงงานตางดาว  ปญหาและความจําเปนตอเศรษฐกิจไทย” 

 

นักเศรษฐศาสตร 72.1% เชื่อหากรัฐบาลไมมีนโยบายอะไรใหมๆ  เกี่ยวกับแรงงานตางดาวออกมา  
แนวโนมปญหาแรงงานตางดาวในสังคมไทยจะรุนแรงขึ้นในชวง 2-3 ปถัดจากนี้ไป     
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจาก
องคกรชั้นนํา 32  แหง จํานวน 68 คน เร่ือง  “แรงงานตางดาว  ปญหาและความจําเปนตอเศรษฐกิจไทย” โดย
เก็บขอมูลระหวางวันที่  22 – 29 มี.ค. 2555 ที่ผานมา พบวา 
 

นักเศรษฐศาสตรรอยละ 73.5  เห็นวาแรงงานตางดาว “มีความสําคัญมาก” ตอการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน  อยางไรก็ตาม  เมื่อถามวาปจจุบันนี้ประเทศไทยมีความพรอมแคไหนในการเปดเสรี
แรงงานในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน  นักเศรษฐศาสตรรอยละ 67.6  เชื่อวา “ยังไมมีความพรอม” โดยให
เหตุผลวา  แมวาการเปดเสรีแรงงานในอาเซียนไมใชการเปดเสรีทั้งหมดแตเปนการเปดเสรีแรงงานที่มีทักษะ
ใน 7 สาขาวิชาชีพ  แตปจจุบันนี้แรงงานของไทยก็ยังมีปญหาดานทักษะที่อยูในระดับต่ํา  ไมวาจะเปนทักษะ
ทางดานภาษา  ฝมือแรงงานที่ยังไมไดรับการพัฒนา  รวมถึงมีความอดทนต่ํา  ในสวนของแรงงานตางดาวใน
ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการ  และแบงแยกทักษะของแรงงานเพื่อใหเกิดการใชงานที่
เหมาะสม  นอกจากนี้  กฏหมายที่ใชควบคุมแรงงานตางดาวของไทยยังไมรัดกุมและเขมงวดพอ 
 

ทั้งนี้เมื่อถามวา  รัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณฯ ใหความสําคัญกับการจัดการ/จัดระเบียบ แรงงานตางดาว
มากนอยเพียงใด นักเศรษฐศาสตรรอยละ  52.9 มองวา “ใหความสําคัญนอย”  รองลงมารอยละ  22.1  มองวา 
“ใหความสําคัญนอยที่สุด”  

 

เมื่อถามถึงความเห็นที่มีตอประเด็น  ปญหาอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานตางดาวในปจจุบันวามี
สาเหตุมาจากปจจัยใดมากที่สุด  รอยละ  94.1 เห็นวาเปนเพราะไมมีการจัดระบบ ระเบียบ  แรงงานตางดาว  
รวมถึงขาราชการของไทยที่ไมเขมงวด ไมมีการคัดกรองแรงงาน  หรือปลอยใหมีการลักลอบเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย 

 

สุดทายเมื่อถามวาหากรัฐบาลไมมีนโยบายอะไรใหมๆ เกี่ยวกับแรงงานตางดาวออกมา  แนวโนม
ปญหาแรงงานตางดาวในสังคมไทยจะมีทิศทางเปนอยางไรในชวง 2-3 ปถัดจากนี้ไป  รอยละ 72.1 เชื่อวา 
ปญหาแรงงานตางดาวจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
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ทั้งนี้นักเศรษฐศาสตรเสนอวา  รัฐบาลไทยควรมีนโยบายที่สามารถตอบโจทยไดทั้ง  ความจําเปนทาง
เศรษฐกิจและลดปญหาตางๆ ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากแรงงานตางดาว ดวยการ 

1. จัดระเบียบแรงงานตางดาว  โดยในแตละปควรมีจํานวนแรงงานที่แนนอน  มีการจัดชั้นแรงงานตาม
ทักษะ  มีการอบรมใหกับแรงงานตางดาว  ในสวนของนายจางก็ตองมีการปฎิบัติตามกฎหมายที่
จริงจัง  ใหความเปนธรรมกับลูกจางที่เปนแรงงานตางดาว  

2. เครงครัดการปฎิบัติตามกฏหมาย  และกําหนดโทษใหสูงขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่มีเจาหนาที่ของรัฐ
เขาไปเกี่ยวของ  นอกจากนี้จะตองมีการปราบปรามยาเสพติดที่แรงงานตางดาวเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
ซ่ึงปญหายาเสพติดจะนําปญหาอื่นๆ ตามมา 

3. บูรณาการการทํางานรวมกันทั้งในสวนของภาครัฐ  ผูประกอบการ  ลูกจางแรงงานตางดาว  รวมถึงรับ
ฟงความคิดเห็นจากทุกฝายเพื่อนํามาสูทางออกในการแกปญหา 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดงัตอไปนี)้ 
 

1.  ความคิดเหน็ตอประเดน็  แรงงานตางดาวมีความสําคญัมากนอยเพียงใดตอการเตบิโตของเศรษฐกิจไทยใน
ปจจุบัน   

   รอยละ  10.3 มีความสําคัญมากที่สุด     
รอยละ  73.5 มีความสําคัญมาก    
รอยละ  7.4 มีความสําคัญนอย    
รอยละ 4.4 มีความสําคัญนอยที่สุด    
รอยละ  4.4 ไมตอบ/ไมแนใจ     

 

2.  ความเหน็ตอประเด็น ประเทศไทยมีความพรอมแคไหนในการเปดเสรีแรงงานในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน
ในปจจุบนั 

   รอยละ 8.8   มีความพรอมแลว     
     รอยละ  67.6  ยังไมมีความพรอม     โดยใหเหตุผลวา   

• การเปดเสรีในอาเซียนไมใชการเปดเสรีทั้งหมดแตเปนการเปดเสรีแรงงานที่มี
ทักษะใน 7 สาขาวิชาชีพ  ซ่ึงปจจุบันนีแ้รงงานของไทยยงัมีปญหาดานทักษะที่
อยูในระดับต่ําไมวาจะเปนทางดานภาษา  ฝมอืแรงงานที่ยังไมไดรับการพัฒนา  
รวมถึงมีความอดทนต่ํา 

• ในสวนของแรงงานตางดาวในประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการ  
และแบงแยกทกัษะของแรงงานเพื่อใหเกดิการใชงานที่เหมาะสม  นอกจากนี้  
กฏหมายทีใ่ชควบคุมแรงงานตางดาวของไทยยังไมรัดกมุและเขมงวดพอ 

• นโยบายของภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมชัดเจน  สงผลใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฎิบัติไมจริงจัง  จึงทําใหปญหาแรงงานตางดาวยังคงมอียู  

     รอยละ  23.6 ไมตอบ/ไมแนใจ   
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3. ความเหน็ตอประเด็น  รัฐบาลนางสาว ยิง่ลักษณฯ ใหความสําคัญกับการจัดการ/จัดระเบียบ แรงงานตางดาวมากนอย
เพียงใด 

     รอยละ  0.0   ใหความสําคญัมากที่สุด    
รอยละ 10.3 ใหความสําคญัมาก   
รอยละ  52.9 ใหความสําคัญนอย    
รอยละ  22.1 ใหความสําคญันอยที่สุด   
รอยละ  14.7 ไมตอบ/ไมแนใจ    

 

4.  ความเหน็ตอประเด็น  ปญหาอาชญากรรมที่เกิดจากแรงงานตางดาวในปจจุบันมสีาเหตุมาจากปจจัยใดมาก
ที่สุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

รอยละ  33.8   นายจางทีไ่มมธีรรมาภิบาล  
รอยละ   50.0 ตัวแรงงานตางดาวเอง (มองในแงนิสัย หรือพฤติกรรมสวนบุคคล) 
รอยละ   94.1 ไมมีการจัดระบบ ระเบียบ  แรงงานตางดาว  รวมถึงขาราชการของไทยที่ไมเขมงวด  

   ไมมีการคัดกรองแรงงาน  หรอืปลอยใหมีการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
รอยละ   39.7 บทกําหนดโทษของกฎหมายไทยยังออน 
รอยละ   16.2 คนไทย/สังคมไทยเปนตัวบบีคั้นใหแรงงานตางดาวกระทําผิด  
รอยละ   1.5  อ่ืนๆ คือ ยาเสพติด  เจาหนาที่คอรรัปชั่น 

 

5. หากรัฐบาลไมมีนโยบายอะไรใหมๆ เกี่ยวกับแรงงานตางดาวออกมา  แนวโนมปญหาแรงงานตางดาวใน
สังคมไทยจะมีทิศทางเปนอยางไรในชวง 2-3 ปถัดจากนีไ้ป     

รอยละ  72.1   ปญหาแรงงานตางดาวจะรุนแรงขึ้น  
รอยละ   7.4 ปญหาแรงงานตางดาวจะลดนอยลง 
รอยละ   16.2 ปญหาแรงงานตางดาวจะเหมอืนเดิม/ไมเปลี่ยนแปลง 
รอยละ   4.3 ไมตอบ/ไมแนใจ 

 

6.  รัฐบาลไทยควรมีนโยบายอยางไรที่สามารถตอบโจทยไดทั้ง  ความจาํเปนทางเศรษฐกิจและลดปญหาตางๆ 
ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากแรงงานตางดาว (ไมวาจะเปนปญหาสังคม อาทิ อาชญากรรมยาเสพติด  ปญหา
สาธารณสุข อาทิ การนําเชื้อโรคเขาประเทศ  รวมถึงปญหาความมั่นคง) 

 

1. จัดระเบยีบแรงงานตางดาว  โดยในแตละปควรมีจํานวนแรงงานที่แนนอน  มีการจัดชัน้
แรงงานตามทกัษะ  มกีารอบรมใหกับแรงงานตางดาว  ในสวนของนายจางก็ตองมกีารปฎิบัติ
ตามกฎหมายที่จริงจัง  ใหความเปนธรรมกับลูกจางที่เปนแรงงานตางดาว  

2. เครงครัดการปฎิบัติตามกฏหมาย  และกําหนดโทษใหสูงขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่มีเจาหนาที่
ของรัฐเขาไปเกี่ยวของ  นอกจากนี้จะตองมกีารปราบปรามยาเสพติดทีแ่รงงานตางดาวเขาไป
มสีวนเกีย่วของซึ่งปญหายาเสพติดจะนําปญหาอื่นๆ ตามมา 
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3. บูรณาการการทํางานรวมกนัทั้งในสวนของภาครัฐ  ผูประกอบการ  ลูกจางแรงงานตางดาว  
รวมถึงรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายเพื่อนาํมาซึ่งทางออกในการแกปญหา 

 
 
****************************************************************************************************************************** 

หมายเหตุ: รายงานผลสํารวจความเห็นนกัเศรษฐศาสตรฉบับนี้  เปนการสํารวจความเห็นสวนตัวของ                
                  นักเศรษฐศาสตรซ่ึงมิไดสื่อถึงแนวนโยบายขององคกรท่ีนักเศรษฐศาสตรสังกัดอยูแตอยางใด 
****************************************************************************************************************************** 

       

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 
เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยาง
หนึ่ง จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรู
ความสามารถดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ปจนถึงปจจุบัน) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  
วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนําของประเทศ จํานวน 32  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย    สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)  มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัททริสเรทติ้ง   
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
นครหลวงไทย  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย  บริษัทหลักทรัพยเคจี
ไอ  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัท
หลักทรัพยพัฒนสิน  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ สํานักวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน  คณะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร และส า รสน เทศศ าสตร มห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร   คณะ เ ศ รษฐศ าสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและนักวิจัยประจํา
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนด
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  22 – 29 มีนาคม 2555 
 

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  30 มีนาคม 2555 
 



 

 6

ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 24 35.3 
           หนวยงานภาคเอกชน 25 36.8 
           สถาบันการศึกษา 19 27.9 

รวม 68 100.0 
เพศ    
            ชาย 33 48.5 
            หญิง 35 51.5 

รวม 68 100.0 
อายุ   
            26 ป – 35 ป 22 32.4 
            36 ป – 45 ป 20 29.4 
            46 ปขึ้นไป 26 38.2 

รวม 68 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 3 4.4 
             ปริญญาโท 52 76.5 
             ปริญญาเอก 13 19.1 

รวม 68 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 7 10.3 
              6-10 ป 19 27.9 
              11-15 ป 10 14.7 
              16-20 ป 7 10.3 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 25 36.8 

รวม 68 100.0 
 


