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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างดา้ว 
กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุร ีตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าวและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปราม
แรงงานต่างด้าว โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ส าหรบัการวิจยัสนามได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน จากการศึกษาพบว่า 1. กระบวนการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว เป็นข้ันตอนท างานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตา่งด้าวของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อควบคมุกวดขันให้แรงงานต่างด้าวท่ีพักอาศัยและท างานในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎหมาย 
เพื่อความมั่นคงของประเทศ มีขั้นตอนการปฏิบตัิ ดังนี ้1) การหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว 2) การวางแผนเข้า
ตรวจสอบ 3) การเตรียมความพรอ้มในการเข้าตรวจสอบ 4) การเขา้ไปในสถานประกอบการ 5) แบบฟอร์ม หรือ
สัญลักษณ์ ท่ีสามารถบอกได้ว่าเปน็ผู้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยกัน และ 6) กรณีการถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบตัิงานในการเข้า
ตรวจสอบสถานประกอบการ 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว คือ 
ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว และการเข้าตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว 
เช่น วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ท่ีทันสมัย พกพาสะดวก วิทยุสื่อสาร กล้องขนาดจิ๋วท่ีมคีุณภาพ
สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด ไม่เป็นท่ีสงัเกต รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ 
เช่น รองเท้าและหมวกนริภัย เป็นต้น ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบตังิานที่มีตราสญัลักษณ์ของหน่วยงานชัดเจนท าให้
เป้าหมายรู้ตัวเมื่อใช้ในการลงพื้นที่หาข่าว/สืบเบาะแส หรือสถานท่ีบางแห่งรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะความรู้ ความสามารถในด้านกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รวมถึงทักษะความรู้ด้านการ
หาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว การวางแผน การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการเข้าตรวจสอบ บุคลากรผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณในการจดัหาแบบฟอรม์หรอืสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ว่าเปน็ผู้มา
ปฏิบัติงานด้วยกัน นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ขาดการรับรู้ข้อกฎหมายที่ให้
อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย ท าให้เกิดความไมเ่ข้าใจ 
ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที ่ข้อมูลของแรงงานต่างด้าวไม่เปน็ปัจจุบัน และ
ไม่สามารถให้หน่วยงานที่มีส่วนเกีย่วข้องใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตา่งด้าว คือ จัดท าค าของบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว และการเข้าตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว เชน่ วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ท่ีทันสมัย พกพาสะดวก วิทยุสื่อสาร กล้องขนาดจิ๋วที่มีคณุภาพสามารถบันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด ไม่เป็นที่สังเกต  รวมถึงอุปกรณ์ปอ้งกันความปลอดภยัต่างๆ เช่น รองเท้าและ 

 

ค าส าคัญ : การปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตา่งด้าว : กรณีศึกษา ส านักงานจดัหางาน 
จังหวัดชลบุรี 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัด
ชลบุร ี

 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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หมวกนิรภัย เป็นต้น ศึกษาระเบียบการใช้รถยนต์ของทางราชการ เพื่อยกเว้นการใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน 
และจัดท าค าของบประมาณเพื่อจดัซื้อรถจักรยานยนต์ ส าหรับเข้าสบืเบาะแสและหาข่าวในพ้ืนท่ีรถยนต์ เข้าไม่ถึง 
จัดท าโครงการเสนอหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรผู้ปฏิบตัิงาน ให้มีทักษะความรู้ 
ความสามารถในด้านกฎหมายที่เกีย่วข้อง โดยเฉพาะพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 รวมถึงทักษะความรูด้้านการหาข้อมลู/สืบเบาะแส/การหาข่าว การ
วางแผน การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการเข้าตรวจสอบ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง กรณีบคุลากรผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายไม่เพียงพอ มีแนวทางอยู่สองประการ คือ ขออัตราก าลงัเพิ่มจากต้นสังกัด หรือเสนอให้มีการปรับปรุง
กฎหมายให้อ านาจแก่ลูกจ้างช่ัวคราวผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว เป็นผู้ช่วย
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏบิัติงานไดต้ามกฎหมาย ท าเรื่องเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ให้เห็นความส าคญัของ
การมีแบบฟอร์มหรือสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้มาปฏิบัติงานด้วยกัน เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
กรณีการถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติงาน ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ หัวหน้าชุดปฏิบตัิการ จะต้องเป็นผูม้ี
ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้ และต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหน้าได้ดี 
มีความกล้าตัดสินใจและมีภาวะผูน้ าท่ีดี ดังนั้น ควรไดร้ับการอบรมเพิ่มทักษะทั้งในด้านกฎหมายและทักษะอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง เสริมสร้างการรับรู้ข้อกฎหมาย ท่ีให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้า
ตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย แก่นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี  

บทน า 

 ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมเปน็ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วอีกท้ังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในหลาย
อุตสาหกรรมทั้งจากในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนั้นส่งผลให้เกดิความไมส่มดลุใน
ตลาดแรงงานท าให้ปริมาณงานมากกว่าจ านวนแรงงานท่ีมีอยู่ เนื่องจากประชากรไมส่ามารถปรับตัวได้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการที่มีความต้องการแรงงานจ านวน
มาก เนื่องจากแรงงานท่ีมีอยู่ไมต่รงตามความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงานประกอบกับปัญหาค่าจ้าง
ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นตามความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและปญัหาสังคมผูสู้งอายุท่ีนับวันจะเพิม่มากขึ้นส่งผลให้
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องหาแรงงานอื่นเข้ามาทดแทนโดยเริ่มจากการหาแรงงานจากชนบทไปสู่สังคมเมืองจนมาสู่ระดับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนั้นก่อให้เกิด 
“แรงงานข้ามชาติ” หรือ “แรงงานต่างด้าว” ซึ่งมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย รัฐบาลต่างก็พยายามหา
แนวทางจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเสมอมา แต่ว่ายังไมส่ามารถจัดการปญัหา
แรงงานต่างด้าวให้หมดสิ้นได้เสียที (เอกสารวิชาการ “Academic Focus” การบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี – เดือนธันวาคม 2561 โดยส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน้า 1-4) 

จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) มีโครงสร้าง
พื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี มีทางหลวงระดับมาตรฐาน มีท่าเรือน้ าลึก ตลอดจนนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงสร้าง
ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดมีลักษณะผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมการเกษตร การพาณิชย์ และการ
ท่องเที่ยวท าให้เกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานในกิจการที่มีลักษณะงานที่ค่าจ้างต่ า งานหนัก สถานประกอบการมี
กลิ่นเหม็น งานอันตราย งานที่ท าไม่เป็นเวลา ไม่มีเวลาพักผ่อนที่แน่นอน เช่น งานก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ โรงงาน
อุตสาหกรรม ประมงทะเลร้านอาหาร ฯลฯ ผู้ประกอบการจึงหันมาใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  
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เป็นจ านวนมากเพื่อทดแทนแรงงานไทย นอกจากน้ันยังมีชาวต่างชาติที่เป็นนักลงทุน นักธุรกิจ ตลอดจนช่างช านาญ
การเฉพาะด้านที่ขาดแคลน เข้ามาประกอบอาชีพและท างานในจังหวัดชลบุรีเป็นจ านวนมากด้วยเช่นกนั โดยข้อมูล 
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จังหวัดชลบุรี มีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 220,727 คน ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ได้รับอนุญาตท างานตาม
มติคณะรัฐมนตรีและน าเข้าตามบนัทึกการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศคู่ภาคี (MOU) จ านวน 205,525 คน 
(สัญชาติกัมพูชา จ านวน 123,539 คน สัญชาติลาว จ านวน 23,971 คน สัญชาติเมียนมา จ านวน 58,015 คน) 
และ คนต่างด้าวสัญชาติอื่นๆ ที่เป็นนักลงทุน นักธุรกิจ ตลอดจนช่างช านาญการเฉพาะด้านที่ขาดแคลน รวมทั้ง
บุคคลบนพื้นที่สูงหรือชนกลุ่มน้อย จ านวน 21,993 คน 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี มีภารกิจในการควบคุมการท างานของคนต่างด้าว  โดยมีการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการตลอดจนผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และบางครั้ง
จ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี กองอ านายการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ฝ่ายปกครองประจ าจังหวัด ประจ าอ าเภอ เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มีผลการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว ได้แก่ผลการ
ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จ านวน 645 แห่ง จากเป้าหมาย 2,000 แห่ง และผลการ ตรวจสอบแรงงาน
ต่างด้าว จ านวน 15,402 คน จากเป้าหมาย 16,000 คน ซึ่งพบว่ายังมีเป้าหมายนายจ้าง/สถานประกอบการ ท่ีต้อง
ด าเนินการภายในเดือนกันยาน 2562 จ านวน 1,355 แห่ง แรงงานต่างด้าว จ านวน 598 คน นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่
ได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านช่องทางการร้องเรียนตา่งๆ เกี่ยวกับการลักลอบท างานของแรงงานต่างด้าว 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการอีกจ านวนมาก ในการนี้ผู้วิจัยในฐานะทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รับผดิชอบงานด้าน
การตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวต่อจากเจ้าหน้าที่คนเดิมซึง่เปลี่ยนไปปฏิบัติงานด้านอื่นมีความตั้งใจท่ีจะ
ท างานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการปฏิบตัิงาน ปัญหาและอปุสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว ของส านักงานจัดหางานจังหวัด
ชลบุรี เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบตัิงาน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง นโยบาย เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตา่งด้าว กรณศีึกษาส านักงานจัดหางานจังหวดัชลบุรี 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของส านักงานจดัหางานจังหวัดชลบรุี ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบรุี กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และที่ท าการปกครองจังหวัด
ชลบุรี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informations) จ านวน 8 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้บังคับบัญชาของส านักงานจดัหางานจังหวัดชลบรุี ประกอบด้วย จัดหางานจังหวัดชลบรุี 
จ านวน 1 คน หัวหน้างานตรวจและคุ้มครองคนหางาน(คนเดมิ) จ านวน 1 คน  
  2.2 เป็นเจ้าหน้าผู้ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบปราบปราบแรงงานต่างดา้ว ของส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรี จ านวน 3 คน 
  2.3 เป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จ านวน 1 คน เจ้าหน้าท่ีกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี จ านวน 1 คน เจ้าหน้าป้องกันจังหวัด ท่ีท างานการปกครองจังหวัด
ชลบุรี จ านวน 1 คน 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัด
หมายวันสมัภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผูส้ัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและ
บันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 
 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การแสวงหาความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2559, หน้า 129-130) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วธิีการ
ตรวจสอบสามเส้า ได้แก ่
 1. การตรวจสอบสามเสา้ด้านข้อมลู (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เวลา สถานท่ี 
และบุคคล ท่ีต่างกันได้ข้อมูลที่ตรงกัน 
 2. การตรวจสอบสามเสา้ด้านผู้วิจยั (Investigator Triangulation) คือ ใช้ข้อมูลจากผู้วิจัยหลายคน ท่ีวิจัย
เรื่องเดียวกันมาตรวจสอบว่าได้ข้อมูลผลการวจิัยตรงกันหรือไม่ 
 3. การตรวจสอบสามเสา้ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว่าถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมลูแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
 4. การตรวจสอบสามเสา้ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) ตรวจสอบข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกันด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ประกอบด้วย 
  1.1 หนังสือท่ัวไป เช่น เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
  1.2 หนังสืออ้างอิง เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น 
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 1.3 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย รายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสมัภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็น 
ทางการ (Structured interview or Formal interview) โดยที่ผู้วจิัยต้องท าการสมัภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนด
ไว้ในแบบสัมภาษณซ์ึ่งผู้วิจัยจะสมัภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วจิัยจะใช้แบบสมัภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามใน
การสัมภาษณแ์ละจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผูถู้กสัมภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันของขอ้มูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจยักระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตา่งด้าว กรณศีึกษาส านักงานจัดหางานจังหวดัชลบุร ีสภาพปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปราม
แรงงานต่างด้าว กรณศีึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบรุี โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว กรณศีึกษาส านักงานจัดหางานจังหวดัชลบุรี 
โดยแนวคิดนีเ้กิดจากการที่จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) 
มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี มีทางหลวงระดับมาตรฐาน มีท่าน้ าลึก ตลอดจนนิคมอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ 
โครงสร้างของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดมีลักษณะผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมการเกษตร การ
พาณิชย์ และการท่องเที่ยวท าให้เกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานในกิจการที่มีลักษณะงานที่ค่าจ้างต่ า งานหนัก 
สถานประกอบการมีกลิ่นเหม็น งานอันตราย งานที่ท าไม่เป็นเวลา ไม่มีเวลาพักผ่อนที่แน่นอน เช่น งานก่อสร้าง 
เกษตรและปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ประมงทะเลร้านอาหาร ฯลฯ ผู้ประกอบการจึงหันมาใช้แรงงานต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เป็นจ านวนมากเพื่อทดแทนแรงงานไทย นอกจากนั้นยังมีชาวต่างชาติที่เป็น
นักลงทุน นักธุรกิจ ตลอดจนช่างช านาญการเฉพาะด้านที่ขาดแคลน เข้ามาประกอบอาชีพและท างานในจังหวัด
ชลบุรีเป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จังหวัดชลบุรี มีจ านวนแรงงานต่างด้าวที่
ได้รับอนุญาตท างานถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 220,727 คน ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว 
และเมียนมาที่ได้รับอนุญาตท างานตามมติคณะรัฐมนตรีและน าเข้าตามบันทึกการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่าง
ประเทศคู่ภาคี (MOU) จ านวน 205,525 คน (สัญชาติกัมพูชา จ านวน 123,539 คน  
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สัญชาตลิาว จ านวน 23,971 คน สัญชาติเมียนมา จ านวน 58,015 คน) และ คนต่างด้าวสัญชาติอื่นๆ ท่ีเป็นนักลงทุน 
นักธุรกิจ ตลอดช่างช านาญการเฉพาะด้านที่ขาดแคลน รวมทั้งบุคคลบนพื้นที่สูงหรือชนกลุ่มน้อย จ านวน 21,993 คน 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี มีภารกิจในการควบคุมการท างานของคนต่างด้าว  โดยมีการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการตลอดจนผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปราม
แรงงานต่างด้าว ได้แกผ่ลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จ านวน 645 แห่ง จากเป้าหมาย 2,000 แห่ง 
และผลการ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว จ านวน 15,402 คน จากเป้าหมาย 16,000 คน ซึ่งพบว่าพบว่ายังมีเป้าหมาย
นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องด าเนินการภายในเดือนกันยาน 2562 จ านวน 1,355 แห่ง แรงงานต่างด้าว 
จ านวน 598 คน นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับ
การลักลอบท างานของแรงงานต่างด้าว ที่ยังไม่ไดด้ าเนินการอีกจ านวนมาก การศึกษากระบวนการปฏบิัติงานด้าน
การตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว กรณศีึกษาส านักงานจดัหางานจังหวัดชลบุรี จะท าให้ทราบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานด้านการ
ตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว ของส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

จากความส าคัญข้างต้นจึงได้รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว ดังนี ้

ขั้นตอนการตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว และนายจา้ง/สถานประกอบการ กองทะเบียนจัดหางาน
กลางและคุม้ครองคนหางาน กรมการจัดหางาน (2561, หน้า 8-11) ได้อธิบายว่า ขั้นตอนการตรวจสอบการท างาน
ของคนต่างด้าว และนายจา้ง/สถานประกอบการ มี 6 ข้ันตอน ได้แก ่ 

1. การหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว ข้อมูลเบาะแสการท างานของคนต่างด้าวหรือนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่มีการกระท าผดิกฎหมาย อาจได้มาจากการที่มผีู้ร้องเรยีน พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจพบเอง และจากชาวบา้น
หรือประชาชนท่ัวไปได้แจ้งให้ทราบ เป็นต้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้รับแจ้งแล้ว ต้องท าการตรวจสอบหรือวิเคราะห์
ว่าเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียนหรือได้รับแจ้งนั้นมีความเป็นจริงมากนอ้ยเพียงใด มีการส ารวจสถานท่ีที่ถูกร้องเรียน ซึ่ง
การหาข้อมูล/สืบเบาะแส/หาข่าว จะต้องกระท าโดยที่เป้าหมายไมรู่ต้ัว หรือเกิดความสงสัย มีแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังนี ้1) การส ารวจสถานท่ี/พื้นที่ของเป้าหมาย 2) การตรวจสอบประวัติ ท าการตรวจสอบนายจ้าง/สถาน
ประกอบการ 3) การลงพื้นที่หาข่าว มีวิธีการ เช่น การอ าพราง หาสายข่าว ก าหนดตัวเปา้หมายโดยมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มเป้าหมาย 4) การรวบรวมและประมวลข่าว  

2. การวางแผนเข้าตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบสวนหาข่าวและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
อนุมัติแผนการตรวจ ประชุมวางแผน มอบหมายงานและแบ่งหน้าท่ี มีหัวหน้าชุดเป็นผู้รับผิดชอบและตัดสินใจ  

3. การเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบ โดยการเตรยีมข้อมลูและวางแผนข้ันตอนในการปฏิบัติงาน
ก่อนการออกท าการตรวจสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดเตรียม
ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเจ้าหน้าท่ีเขา้พบนายจ้าง/เจา้ของสถานประกอบการ หรือผูดู้แลสถานท่ี แสดงบตัรพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบด้วยความสุภาพ และขอให้น าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณ
สถานท่ีท างานตามความเหมาะสม ตรวจสอบคนต่างด้าว ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของคนต่างด้าว จัดท าบันทึกการตรวจสอบนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ หรือ
ผู้น าตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่มีการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้จัดท าบันทึกค าให้การผูต้้องหาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินคด ี
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4. การเข้าไปในสถานประกอบการ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานประกอบการใด ให้แจ้งความ
จ านงต่อนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในสถานประกอบการแห่งนั้นให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการเข้ามาท าการตรวจในสถานที่แห่งนี้ และแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกับขอท าการ
ตรวจสอบและขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการตรวจสถานประกอบการดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ที่ถูกตรวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าในการเข้าไปท าการตรวจในสถานประกอบการนั้นก็ได้  
นายจ้างหรือผูจ้ัดการอาจเป็นผู้ใหก้ารหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ ด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจใหผู้้อื่นท าการช้ีแจง
แทนได ้

5. มีแบบฟอร์ม หรือสัญลักษณ์ ท่ีสามารถบอกได้ว่าเป็นผู้เข้ามาปฏิบัตงิานด้วยกัน เช่น เสื้อ ป้ายแสดง
บัตรประจ าตัว เป็นต้น 

6. กรณีการถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติงาน ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ไม่ได้รับความร่วมมือ หรืออาจถูกขัดขวางจากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ที่เกีย่วข้องไมใ่ห้เข้าไปท า
การตรวจสอบ  และไมย่ินยอมส่งมอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานเจ้าหน้าเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งและท าความเข้าใจกับนายจา้งหรือผู้ที่เกีย่วข้องให้ทราบถึงการกระท าท่ีเป็นการขัดขวาง
การปฏิบัตหิน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบเป็นการฝ่าฝืนพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นความผดิตามมาตรา 126 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรบั และการทีไ่ม่อ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ ซึ่ง
มีความผิดตามมาตรา 127 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งถ้าหากนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยงัได้มีการฝ่าฝืน
อีกให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ในส่วนของการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2556, หน้า 431 – 
432) กล่าวว่า การศึกษาปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ (Factors Influencing Policy 
Implementation) จะท าให้ทราบว่าในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ความส าเร็จ (success) หรือความ
ล้มเหลว (failure) ของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจยัส าคญัหลายประการ ทั้งนี้เพราะความส าเรจ็ของ
แผนงาน (programs) และโครงการ (projects) มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้น าและภาวะผูน้ าขององค์การ 
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย และความส าเร็จที่เคยเกดิขึ้นในอดีต ในขณะที่ความล้มเหลวของแผนงาน
และโครงการเป็นผลมาจากความเฉื่อยชาของผู้น าและผูป้ฏิบัติ การขาดความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุน 
แผนงานและโครงการ การขาดความพยายามที่พอเพียง การขาดการสนับสนุนจากผู้น า การขาดเงินทุนท่ีพอเพียง
ส าหรับการด าเนินงาน และการขาดผู้น าท่ีมุ่งมั่นต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเรจ็ ลักษณะดังกลา่ว
แสดงให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติใหป้ระสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ได้แก่ แหล่งที่มา
ของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความซับซ้อนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ และ
การจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมและพอเพียง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะได้รับ
ผลกระทบจากเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็นในการพิจารณาตามหลักเหตุผล
ของระบบราชการ เป็นต้น 
 ส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 10) ได้
อธิบายวา่ การน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นเรื่องของการศึกษาว่า องค์กรที่รับผดิชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากร
ทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคัญทั้งมวลมาปฏิบัติงานให้บรรลตุามนโยบายที่ระบุไวไ้ด้หรือไม่ และไดเ้พียงใด 
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย แผนงาน โครงการให้ดีขึ้น  
 ความล้มเหลวจากการน านโยบายไปปฏิบตัิ Andrew Dunsire (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2543, หน้า 
478 – 480) สรุปไว้ว่า ความลม้เหลวจากการน านโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดจาก ประการแรก การเลือกกลยุทธ์การ 
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น านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ประการที่สอง กลยุทธ์การน านโยบายไปปฏิบตัิที่เหมาะสม แต่การเลือกหน่วย
ปฏิบัติและกลไกในการปฏิบัตไิม่เหมาะสม ประการที่สาม ถึงแม้ว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้วจะมคีวามเหมาะสมทั้งหมด แต่
การเลือกเครื่องมือและวิธีปฏิบัตไิม่เหมาะสม ก็จะเป็นอุปสรรคส าคญัต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏบิัติ  
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ เรยีง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี ้
 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว 
กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจงัหวัดชลบุรี ดังนี้ 

กระบวนการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างดา้ว เป็นขั้นตอนท างานด้านการ
ตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อควบคุมกวดขันให้แรงงานต่างด้าวท่ีพกัอาศัยและ
ท างานในประเทศไทยปฏิบัตติามกฎหมาย เพื่อความมั่นคงของประเทศ มีขั้นตอนการตรวจสอบปราบปรามแรงงาน
ต่างด้าวมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลของแรงงานต่างด้าวที่พัก
อาศัยและท างานในประเทศไทยเพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว
จ าแนกตามประเภทการตรวจสอบ ได้แก่ การตรวจให้ค าแนะน า การตรวจลักษณะงานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ท างาน การตรวจตามค าร้องเรียน และการตรวจแบบบูรณาการ 1.2 การวางแผนเข้าตรวจสอบ เป็นการรวบข้อมูลที่ได้
จากการหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าวมาท าแผนเข้าตรวจสอบ 1.3 การเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการตรวจสอบ ข้อกฎหมายและแบบฟอร์ม
ที่เกี่ยวข้อง ประชุมก าลังพลที่จะเข้าตรวจสอบเพื่อช้ีแจงแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 1.4 การเข้าไปในสถานประกอบการ 
ซักซ้อมแผนที่วางไว้ แสดงตัวพร้อมบัตรประจ าตัวตามกฎหมายแก่เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ตาม
เป้าหมาย(ถ้ามี) หรือผูดู้แล พร้อมแจ้งความประสงค์ขอพบเจ้าของ หรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง แจ้งวัตถุประสงค์การเข้า
ตรวจสถานประกอบการ และให้มีผู้น าตรวจสอบ ในการเข้าตรวจสอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่ท าในลักษณะที่ท า
ให้คนต่างด้าวต้องหยุดท างานเกินสมควรแก่เหตุ หรือท าให้การประกอบการของนายจ้างต้องสะดุดหยุดลงหรือท าใน
เวลากลางคืนโดยไม่จ าเป็น หากพบการกระท าความผดิให้ด าเนินคดตีามกฎหมาย 1.5 มีแบบฟอร์ม หรือสัญลักษณ์ 
ทีส่ามารถบอกได้ว่าเป็นผู้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยกัน เช่น เสื้อ ป้ายแสดงบัตรประจ าตัว เป็นต้น 1.6 การปฏิบัติกรณีการ
ถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติงาน ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ต้องแจ้งข้อกฎหมายแก่ผูเ้กี่ยวข้องให้ทราบก่อน 
และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สถานประกอบการนั้น โดยให้มีการบันทึกภาพข้ันตอนการท างานท้ังภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไว้ทุกข้ันตอน  
 วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงาน
ต่างด้าว กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว กรณศีึกษาส านักงาน
จัดหางานจังหวัดชลบรุี ดังนี้ 1) ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาขา่ว รวมถึงในการเข้า
ตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว 2) ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏบิัติงานท่ีมีตราสญัลักษณ์ของหน่วยงานชัดเจน 
อาจท าให้เป้าหมายรู้ตัวเมื่อใช้ในการลงพื้นทีห่าข่าว หรือสถานที่บางแห่งรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง 3) บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะความรู้ ความสามารถในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะความรู้ด้านการหาข้อมูล/สืบ
เบาะแส/การหาข่าว การวางแผน การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการเข้าตรวจสอบ 4) บุคลากรผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมายไม่เพียงพอ 5) ขาดงบประมาณในการจัดหาแบบฟอร์มหรือสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้มาปฏิบัติงาน
ด้วยกัน 6) นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ขาดการรับรู้ข้อกฎหมายที่ให้อ านาจแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย ท าให้เกิดความไมเ่ข้าใจ ไม่ให้ 
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ความร่วมมือ หรือขัดขวางการปฏบิัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 7) ข้อมูลของแรงงานต่างด้าวไม่
เป็นปัจจุบัน และไมส่ามารถให้หนว่ยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลรว่มกันได้  

วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว 
กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 1) ของบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 2) ศึกษาหา 
วิธีใช้รถยนต์ที่ไม่มตีราสัญลักษณ์ และของบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถจกัรยานยนต์ 3) จัดอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในด้านกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง รวมถึงทักษะความรู้ด้านการหาข้อมูล/สืบ
เบาะแส/การหาข่าว การวางแผน การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการเข้าตรวจสอบ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
4) ขออัตราก าลังข้าราชการเพิม่จากต้นสังกัด หรือเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้อ านาจแก่ลูกจ้างช่ัวคราวผู้ซึ่ง
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตา่งด้าว เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏบิัติงานไดต้าม
กฎหมาย 5) เสนอต้นสังกัดเพื่อขอให้มสีวัสดิการแบบฟอร์มหรือสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้มาปฏิบัติงาน
ด้วยกันแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 6) กรณีการถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติงาน ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ หัวหน้า
ชุดปฏิบัติการ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้ และต้องมีปฏิภาณไหวพรบิในการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีความกล้าตดัสินใจและมภีาวะผู้น าท่ีด ีดังนั้น ควรได้รับการอบรมเพิ่มทักษะทั้งในด้าน
กฎหมายและทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 7) เสริมสร้างการรับรู้ข้อกฎหมาย ที่ให้อ านาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย แก่นายจ้าง ผู้ประกอบการ 
แรงงานต่างด้าว และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี   

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตา่งด้าว กรณีศึกษาส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรี สามารถน าแนวคิดทฤษฎีมาอภิปรายผลการวจิัย ดังน้ี 

1. กระบวนการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างดา้ว กรณีศึกษาส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุร ี
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคญัแสดงความเห็นว่า เป็นขั้นตอนท างานด้านการตรวจสอบปราบปราม
แรงงานต่างด้าวของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อควบคุมกวดขันให้แรงงานต่างด้าวท่ีพักอาศัยและท างานในประเทศไทย
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อความมั่นคงของประเทศ มีขั้นตอนการปฏบิัติ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว สอดคล้องกับ แนวคิดของวรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวก
พันธุ์, 2562, หน้า 10) ได้อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่าองค์กรที่รับผิดชอบสามารถ
น าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคญัทัง้มวลมาปฏิบตัิงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบไุว้
ได้หรือไม่ และได้เพียงใด การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุง
นโยบาย แผนงาน โครงการให้ดีขึน้ 

1.1 ขั้นตอนการหาข้อมลู/สืบเบาะแส/การหาข่าว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความเห็นว่า เป็นการรวบรวมข้อมลู
ของแรงงานต่างด้าวท่ีพักอาศัยและท างานในประเทศไทยเพื่อการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการหาข้อมลู/
สืบเบาะแส/การหาข่าวจ าแนกตามประเภทการตรวจสอบ ได้แก่  1) การตรวจให้ค าแนะน า 2) การตรวจลักษณะงาน 
3) การตรวจตามค าร้องเรียน 4) การตรวจแบบบูรณาการ แสดงให้เห็นว่า ขั้นตอนการหาข้อมูล/สบืเบาะแส/การหาข่าว 
สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ การ
ท างานของคนต่างด้าว และนายจา้ง/สถานประกอบการตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงใน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน, 2561) ได้อธิบายว่า ข้อมูลเบาะแสการท างานของคนต่างด้าวหรือนายจา้ง/สถานประกอบการที่ม ี
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การกระท าผิดกฎหมาย อาจไดม้าจากการที่มผีู้ร้องเรียน พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจพบเอง และจากชาวบ้านหรือประชาชน
ทั่วไปได้แจ้งให้ทราบ เป็นต้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไดร้ับแจ้งแล้ว ต้องท าการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ว่าเรื่องที่ไดร้ับ
การร้องเรียนหรือได้รับแจ้งน้ันมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด มีการส ารวจสถานท่ีที่ถูกร้องเรยีน ซึ่งการหาข้อมูล/
สืบเบาะแส/หาข่าว จะต้องกระท าโดยที่เป้าหมายไมรู่้ตัว หรือเกดิความสงสยั มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 1) การ
ส ารวจสถานท่ี/พื้นที่ของเป้าหมาย 2) การตรวจสอบประวัติ ท าการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 3) การ
ลงพื้นที่หาข่าว มีวิธีการ เช่น การอ าพราง หาสายข่าว ก าหนดตัวเป้าหมายโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย 4) การ
รวบรวมและประมวลข่าว  

1.2 การวางแผนเข้าตรวจสอบ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความเห็นว่า รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการหาข้อมูล/สบื
เบาะแส/การหาข่าว เพื่อจัดท าแผนเข้าตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่า การวางแผนเข้าตรวจสอบ สอดคล้องกับ แนว
ปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ การท างานของคนต่างด้าว 
และนายจา้ง/สถานประกอบการตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงใน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 
2561) ได้อธิบายว่า น าข้อมูลทีไ่ดจ้ากการสืบสวนหาข่าวว่านายจ้าง/สถานประกอบการ เป็นผู้ใดประกอบกิจการ
ประเภทใด ขนาดและสถานท่ีตั้ง ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกภายในของสถานประกอบการเป็นอย่างไร และ
จ านวนพนักงาน/ลูกจ้างท างานในสถานประกอบการมีจ านวนเท่าใด เป็นคนไทยจ านวนเท่าใด คนต่างด้าวจ านวน
เท่าใด และข้อมลูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติแผนการตรวจ เมื่อได้รับอนุมัติแผนในการตรวจสอบแล้ว ผู้ปฏิบตัิงาน
จะต้องประชุมวางแผน เพื่อมอบหมายและแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานให้ชัดเจน มีหัวหน้าชุดเป็นผูร้ับผิดชอบและ
ตัดสินใจ เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไมส่่งผลกระทบต่อการท างานของสถาน
ประกอบการ 

1.3 การเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความเห็นว่า ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้ในการตรวจสอบ ข้อกฎหมาย และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
ประชุมก าลังพลช้ีแจงแผนการตรวจสอบ ลงพื้นที่เพ่ือดูเป้าหมายอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่า การเตรียมความพร้อมใน
การเข้าตรวจสอบ สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทน าคนต่างด้าวมาท างาน
ในประเทศ การท างานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงใน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน, 2561) ได้อธิบายว่า การเตรยีมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบ โดยการ
เตรียมข้อมูลและวางแผนข้ันตอนในการปฏิบัติงานก่อนการออกท าการตรวจสอบ จัดเตรยีมอุปกรณ์ ยานพาหนะ 
และเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดเตรียมผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าพบนายจา้ง/เจ้าของสถาน
ประกอบการ หรือผู้ดูแลสถานท่ี แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่และแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบดว้ยความสภุาพ 
และขอให้น าพนักงานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบบริเวณสถานท่ีท างานตามความเหมาะสม ตรวจสอบคนตา่งด้าว ตรวจสอบ
นายจ้าง/สถานประกอบการ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของคนต่างด้าว จัดท าบันทึกการ
ตรวจสอบนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้น าตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่มีการกระท าการฝ่าฝืน
กฎหมาย ให้จดัท าบันทึกค าให้การผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปน็หลักฐานในการด าเนินคด ี

1.4 การเข้าไปในสถานประกอบการ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความเห็นว่า ผู้มีบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย แสดงตัวพร้อมบัตรประจ าตัวตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานท่ีตาม
เป้าหมาย(ถ้ามี) หรือผูดู้ แจ้งความประสงค์ขอพบเจา้ของ หรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การเข้าตรวจ
สถานประกอบการ และให้มีผู้น าตรวจสอบ ตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าวและเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ  
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การท างานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงใน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน, 2561) ได้อธิบายว่า การเข้าไปในสถานประกอบการ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถาน
ประกอบการใด ให้แจ้งความจ านงต่อนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในสถาน
ประกอบการแห่งน้ันให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ามาท าการตรการเข้าไปในสถานประกอบการ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปในสถานประกอบการใด ให้แจ้งความจ านงต่อนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ผู้จัดการ  
หรือผู้มีอ านาจในสถานประกอบการแห่งนั้นให้ทราบถึงวัตถุประสงคใ์นการเข้ามาท าการตรวจในสถานที่แห่งนี้ และ
แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี พร้อมกับขอท าการตรวจสอบและขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

1.5 แบบฟอร์ม หรือสญัลักษณ์ ท่ีสามารถบอกได้ว่าเป็นผูเ้ข้ามาปฏิบัติงานด้วยกัน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
แสดงความเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีซึ่งเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว ต้องมีแบบฟอร์มหรือสัญลักษณ์ที่
สามารถบอกได้ว่าเป็นผูเ้ข้ามาปฏบิัติงานด้วยกัน แสดงให้เห็นว่า แบบฟอร์ม หรือสญัลักษณ์ ท่ีสามารถบอกได้ว่าเป็น
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยกัน สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทน าคนต่างด้าวมา
ท างานในประเทศ การท างานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (อ้างถึงใน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2561) ได้อธิบายว่า ในการเข้าตรวจสอบ ควรมีแบบฟอร์ม หรือ
สัญลักษณ์ ท่ีสามารถบอกได้ว่าเปน็ผู้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยกัน เช่น เสื้อ ป้ายแสดงบัตรประจ าตัว เป็นต้น 

1.6 การปฏิบัติกรณีการถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติงาน ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความเห็นว่า ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกฎหมายและใช้อ านาจตามกฎหมายเขา้ตรวจสอบได้
ทันที และระมดัระวังไม่ให้เกดิความเสียหายแกส่ถานประกอบการนัน้ โดยให้มีการบันทึกภาพขั้นตอนการท างานท้ัง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไว้ทุกข้ันตอน แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติกรณีการถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบตัิงาน ในการเข้า
ตรวจสอบสถานประกอบการ สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทน าคนต่างด้าว
มาท างานในประเทศ การท างานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการตามพระราชก าหนดการบริหาร
จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึงใน กองทะเบียนจัดหางานกลางและ
คุ้มครองคนหางาน กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน, 2561) ไดอ้ธิบายว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อ
กฎหมายและท าความเข้าใจกับนายจ้างหรือผู้ที่เกีย่วข้องให้ทราบถึงการกระท าท่ีเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงานเจ้าหน้าที ่หากนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังไดม้ีการฝ่าฝนือีกให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษา
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบรีุ 
 ในประเด็นนีผู้้ให้ข้อมูลส าคญัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 1) ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ในการหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว รวมถึงในการเข้าตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว เช่น วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ท่ีทันสมัย พกพาสะดวก วิทยุสื่อสาร กล้องขนาดจิ๋วที่มีคุณภาพสามารถบันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด ไม่เป็นท่ีสังเกต เช่น กล้องปากกา หรอืกล้องแว่นตา ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยต่างๆ เช่น รองเท้าและหมวกนิรภัย เป็นต้น 2) ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นปัญหาอุปสรรคใน
การสืบเบาะแสและการหาข่าว เนือ่งจากเป็นรถของทางราชการ มีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานชัดเจน ซึ่งอาจท า
ให้เป้าหมายรู้ตัวเมื่อใช้ในการลงพื้นที่ หรือสถานที่บางแห่งรถยนต์ไมส่ามารถเข้าถึง บางหน่วยงานไม่มียานพาหนะ 
ต้องใช้รถส่วนตัวในการไปปฏิบัติงาน 3) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะความรู้ ความสามารถในด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2561 รวมถึงทักษะความรู้ด้านการหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว การวางแผน การเตรียมความพร้อม  
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ตลอดจนการเข้าตรวจสอบ 4) บุคลากรผู้มีอ านาจตามกฎหมายไมเ่พียงพอ 5) ขาดงบประมาณในการจดัหา
แบบฟอร์มหรือสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้มาปฏิบัติงานด้วย ต้องใช้งบส่วนตัว หรือของหัวหน้าหน่วยงาน 
หรือหัวหน้าชุด บางหน่วยงานไม่มเีบี้ยเลีย้งส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิาน 6) นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดการรับรู้ข้อกฎหมายที่ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบปราบปราม
แรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย ท าให้เกิดความไมเ่ข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ ์7) ข้อมูลของแรงงานต่างด้าวไม่เป็นปัจจุบัน และไมส่ามารถให้หน่วยงานท่ีมีส่วน 
เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลร่วมกันได้ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงาน
ต่างด้าวกรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับ แนวคิดของ Andrew Dunsire (อ้างถึงใน สมบัติ 
ธ ารงธัญวงศ์, 2543, หน้า 478 – 480) สรุปไว้ว่า ความลม้เหลวจากการน านโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดจาก ประการ
แรก การเลือกกลยุทธ์การน านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ประการที่สอง กลยุทธ์การน านโยบายไปปฏิบตัิที่
เหมาะสม แต่การเลือกหน่วยปฏิบตัิและกลไกในการปฏิบตัิไมเ่หมาะสม ประการที่สาม ถึงแม้ว่าสิ่งท่ีกล่าวมาแล้วจะมี
ความเหมาะสมท้ังหมด แต่การเลอืกเครื่องมือและวิธีปฏิบัตไิม่เหมาะสม ก็จะเป็นอุปสรรคส าคญัต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัต ิ 

 3. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว
กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจงัหวัดชลบุรี 
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส าคญัแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานตา่งด้าว กรณศีึกษาส านักงานจัดหางานจังหวดัชลบุร ีดังนี้ 1) จัดท า
ค าของบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ที่ทันสมยัในการหาข้อมลู/สืบเบาะแส/การหาข่าว รวมถึงในการเข้า
ตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว เช่น วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ท่ีทันสมัย พกพาสะดวก วิทยุ
สื่อสาร กล้องขนาดจิ๋วที่มีคณุภาพสามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อย่างคมชัด ไม่เป็นท่ีสงัเกต  เช่น 
กล้องปากกา หรือกล้องแว่นตา รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น รองเท้าและหมวกนิรภัย เป็นต้น 
2) ศึกษาระเบียบการใช้รถยนต์ของทางราชการ เพื่อยกเว้นการใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดท าค าขอ
งบประมาณเพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ส าหรับเข้าสืบเบาะแสและหาข่าวในพื้นที่รถยนต์เข้าไม่ถึง 3) จัดท าโครงการ
เสนอหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในด้าน
กฎหมายที่เกีย่วข้อง โดยเฉพาะพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 รวมถึงทักษะความรู้ด้านการหาข้อมลู/สืบเบาะแส/การหาข่าว การวางแผน การ
เตรียมความพร้อม ตลอดจนการเข้าตรวจสอบ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 4) กรณีบุคลากรผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
ไม่เพียงพอ มีแนวทางอยู่สองประการ คือ ขออัตราก าลังเพิ่มจากต้นสังกัด หรือเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้
อ านาจแก่ลูกจ้างช่ัวคราวผู้ซึ่งปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่
สามารถเข้าปฏิบตัิงานไดต้ามกฎหมาย 5) ท าเรื่องเสนอหน่วยงานต้นสังกัด ให้เห็นความส าคญัของการมีแบบฟอร์ม
หรือสัญลักษณ์ที่สามารถบอกได้วา่เป็นผู้มาปฏิบัติงานด้วยกัน เพื่อจดัสวัสดิการให้แกเ่จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ 6) กรณีการ
ถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบตัิงาน ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ จะต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถดา้นกฎหมายอย่างถอ่งแท้ และต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขสถานการณเ์ฉพาะหนา้ได้ดี มีความ
กล้าตัดสินใจและมภีาวะผู้น าที่ดี ดงันั้น ควรได้รับการอบรมเพิ่มทักษะทั้งในด้านกฎหมายและทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 7) เสริมสร้างการรับรู้ข้อกฎหมาย ท่ีใหอ้ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ
ปราบปรามแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย แก่นายจ้าง ผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้มสี่วนเกีย่วข้อง ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และให้ความรว่มมือในการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่  แสดงให้เห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2543, หน้า 431 – 432) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การน า 
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นโยบายไปปฏิบตัิ (Factors Influencing Policy Implementation) จะท าให้ทราบว่าในกระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบตัินั้น ความส าเร็จ (success) หรือความลม้เหลว (failure) ของการน านโยบายไปปฏิบตัิขึ้นอยูก่ับปัจจัย
ส าคัญหลายประการ ทั้งนี้เพราะความส าเร็จของแผนงาน (programs) และโครงการ (projects) มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถของผู้น าและภาวะผูน้ าขององค์การ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย และความส าเร็จที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต ในขณะที่ความลม้เหลวของแผนงานและโครงการเป็นผลมาจากความเฉื่อยชาของผู้น าและผูป้ฏิบัติ 
การขาดความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุน แผนงานและโครงการ การขาดความพยายามที่พอเพียง การขาดการ 
สนับสนุนจากผู้น า การขาดเงินทุนที่พอเพียงส าหรับการด าเนินงาน และการขาดผู้น าที่มุ่งมั่นต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบตัิให้ประสบความส าเรจ็ขึ้นอยู่
กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ไดแ้ก่ แหล่งที่มาของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความ
ซับซ้อนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ และการจดัสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบตัิให้
เหมาะสมและพอเพียง ซึ่งปัจจัยตา่งๆ เหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น ข้อจ ากัด
ทางกฎหมาย ความจ าเป็นในการพิจารณาตามหลักเหตุผลของระบบราชการ เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาส านักงาน
จัดหางานจังหวัดชลบุร ีผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

1. ขั้นตอนการหาข้อมูล/สบืเบาะแส/การหาข่าว  
 ควรจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติเกี่ยวกับการหาขอ้มูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว

อยู่สม่ าเสมอ เพื่อให้เกดิทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ยานพาหนะที่
เหมาะสมกับการใช้งาน และหาแหล่งข่าวเพิ่มขึ้น  

2.  การวางแผนเข้าตรวจสอบ  
  ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการหาข้อมูล/สืบเบาะแส/การหาข่าว ที่มีประสิทธิภาพในการน ามาวิเคราะห์ 

ต้องใช้ความรอบรอบในการจัดท าแผน และควรหารือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในพื้นที่ด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้น  

3. การเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจสอบ  
  ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ ท่ีเกี่ยวข้องให้พร้อมและทันสมัย เหมาะสมกับ

เป้าหมาย ศึกษาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติให้เข้าใจ ข้อมลูต้องเปน็ปัจจุบัน ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องให้พร้อม
เพรียง ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเป้าหมายให้แน่นอนอีกครั้งก่อนถึงวันนัดหมาย และควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกีย่วข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะใน
การท างาน 

4. การเข้าไปในสถานประกอบการ 
  ควรเข้าไปในสถานประกอบการตามขั้นตอนของกฎหมายอยา่งเคร่งครัด บันทึกภาพและวีดโิอทุก

ขั้นตอนในการเข้าปฏิบตัิงาน มีพยานรู้เห็นซึ่งกันและกันอย่าอยู่ตามล าพัง อย่ารับข้อเสนอใดๆ จากสถาน
ประกอบการอันเป็นผลประโยชน์ และให้ใช้หลักนิติธรรมและคุณธรรมควบคู่กันในการปฏิบัติงาน 
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5. แบบฟอร์ม หรือสัญลักษณ์ ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยกัน  
  ควรมีแบบฟอร์ม หรือสญัลักษณ์ ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยกัน ซึ่งในส่วนของ

แบบฟอร์มอาจจะต่างกันในแต่ละหน่วยงาน แต่ควรมสีัญลักษณ์ที่เหมือนกันทุกหน่วยงานในการปฏิบตัิงานด้านการ
ตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว 

6. การปฏิบัติกรณีการถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติงาน ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ  
 ควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเขา้ใจข้อกฎหมาย กรณีขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีมีความผดิตามกฎหมาย และควรประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนท่ัวไป ให้รับทราบข้อกฎหมายดังกลา่วด้วย 
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