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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางาน
ที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางาน
ทีเ่ดินทางไปท างานในตา่งประเทศ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดา้นการคุม้ครอง 
คนหางานที่เดนิทางไปท างานในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ด้านการคุม้ครอง คนหางาน
ที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ กรณีศึกษา : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม ในส่วนผลการวิจัยเอกสารโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดา้นการคุม้ครอง คนหางานที่เดนิทางไปท างานในต่างประเทศ ด าเนินการตามพระราชบญัญัติ
จัดหางานและคุ้มครองคนคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อ านาจไว ้รวมไปถึงกองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน (2561) มีค าสั่ง เรื่อง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และอัตราก าลัง ซึ่งได้ก าหนดหน่วยงาน
ภายในกองและภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพิจารณาการขออนุญาตเป็นบริษัทจดัหางานให้คนหางานเพื่อท างานใน
ต่างประเทศ การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับการด าเนินงานของบริษัทจัดหางาน การสืบเบาะแสพฤติกรรมการหลอกลวง
คนหางานของสายนายหน้าจัดหางานเถื่อน การตรวจสอบหลักฐานเอกสารของคนหางาน/ลูกจ้างที่จะเดินทางไปท างาน
หรือฝึกงานในต่างประเทศ การตรวจสังเกตความเคลื่อนไหวของคนหางานถูกหลอกลวงหรือจะลักลอบไปท างานใน
ต่างประเทศ รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานต่อกรมการจัดหางาน และในส่วนผลการวิจัยสนามโดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 22 คน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ มี 5 ประเด็น คือ (1) ปัญหา
ด้านเจ้าหน้าที ่(2) ปัญหาด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณ์ (3) ปัญหาด้านกระบวนงานและเทคโนโลยี (4) ปัญหา
ด้านกฎหมาย และ (5) ปัญหาด้านคนหางาน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง คนหางานท่ีเดินทางไปท างานในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น 
คือ (1) ควรมีการจัดสรรอัตราก าลัง/สร้างขวัญก าลังใจ/ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (2) ควรจัดสรรงบประมาณและวัสดุให้เพียงพอ 
(3) ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (4) ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย และ (5) ควรมีการประชาสัมพันธ์และ
อบรมให้คนหางาน 

 
ค าส าคัญ: การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีด่้านการคุ้มครองคนหางาน กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
 
บทน า 

                                                        
 * บทความวิจัยนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง คนหางานที่เดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศ กรณีศึกษา : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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จากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ม่หยุดนิ่ง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบ มักสง่ผลกระทบ
เป็นวงกว้างในทุกระดับ ท าให้ภายในประเทศเกดิปัญหาด้านแรงงาน เกิดการว่างงาน การเลิกจ้างจากภาคการผลติ
และภาคบริการ ในขณะที่ภาคการเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานท่ีมั่นของบรรดาแรงงานไทยที่ได้ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของ
ตนเองไปท างานในเมืองใหญ่หรือในเมืองอุตสาหกรรมเพื่อแสวงหารายได้และความเป็นอยู่ที่ดีกว่า แต่ปรากฏว่าต้องพบ
เจอกับปัญหาภัยแล้ง สภาพอากาศที่แปรปรวน ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า รวมถึงการขาดแคลนที่ดินท ากิน 
จนเกิดภาระหนีส้ินของตนเองและครอบครัว ท าให้แรงงานไทยต้องการแสวงหาอาชีพท่ีมั่นคงหรือมรีายได้ทีสู่งกว่า
การท างานในประเทศ ประกอบกับประเทศในตะวันออกกลางและในภูมภิาคเอเชียมีความต้องการแรงงานจากต่างประเทศ
เพื่อไปท างานภายในประเทศเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ประเทศไทยเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภายในประเทศ
ไปท างานในตา่งประเทศ และด้วยแรงงานไทยที่ไปท างานในต่างประเทศมีรายได้และส่งเงินกลับประเทศเป็นจ านวนมาก 
จึงเป็นปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิค่านิยมในการไปท างานในต่างประเทศมากข้ึน ด้วยเหตุนี้คนหางานจึงพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางไปท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือท าการลักลอบ
ไปท างานโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งจากค่านิยม ความเช่ือ รวมถึงพฤติกรรมของคนหางานดังกล่าว จึงเป็นช่องทาง
ของมิจฉาชีพทีม่าในรูปแบบของสายนายหน้าจัดหางานเถื่อนหรือบริษัทจัดหางานที่ท าการหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ 
ท าให้คนหางานต้องเสียเงินหรือทรัพย์สินมคี่าเป็นจ านวนมากและตอ้งเป็นหนี้สินจากเหตุการณ์ดังกลา่ว   

 ดังนั้นจากปัญหาทีเ่กดิขึ้น และรวมไปถึงปัญหาการหางานท าภายในประเทศและปญัหาคนตา่งด้าวลักลอบ
เข้ามาท างานในประเทศไทย กรมการจัดหางานจึงให้ความส าคัญในภารกิจด้านการตรวจและคุ้มครองคนหางานทีป่ระสงค์
จะหางานท าภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงการตรวจสอบคนต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย จึงไดม้ี
ค าสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 757/2538 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2538 (กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน, 
ม.ป.ป.) จัดตั้งกองตรวจและคุ้มครองคนหางานขึ้น มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางทะเบียน
ส านักงานจัดหางานเอกชนในประเทศ ควบคุม ก ากับ ดูแลบริษัทจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ รับเรื่องและ
วินิจฉัยค าร้องทุกข์เกี่ยวกับการจดัหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตรวจและติดตามการด าเนินการจัดหางาน
เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน ตรวจสอบและติดตามข้อมูลและด าเนินการกบัคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการที่รับคนตา่งด้าวเขา้ท างาน ตรวจสอบคนหางานที่จะเดนิทางไปท างานในต่างประเทศ สังเกตความเคลื่อนไหว
รวมถึงระงับการเดินทางของบุคคลที่อาจลักลอบไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาขอรับเงินสินบน เงินรางวัล 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกฎหมาย และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงแรงงานได้มกีารประกาศใช้กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงาน, กรมการจัดหางาน, 2559) เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจของกรมการจัดหางานที่เพิม่ขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน ซึ่งจากการประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าว 
ท าให้กองตรวจและคุม้ครองคนหางาน มีการเปลีย่นช่ือใหม่เป็นกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
โดยมีการมอบหมายภารกิจและอ านาจหน้าท่ีเพิ่มขึ้นในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางทะเบยีนของบรษิัทจัดหางานให้
คนหางานเพื่อไปท างานตา่งประเทศ บริษัทจดัหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือ และบริษัทน าคนต่างด้าว
มาท างานในประเทศ รวมถึงการควบคุม ดูแล ก ากับการด าเนินงานของบริษัทดังกล่าวด้วย จากภารกิจที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นนั้น หนึ่งในภารกิจท่ีส าคญัของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน คือ การคุ้มครองคนหางาน
ที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศตามที่พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิให้อ านาจหน้าที่ไว้ 

จากความเป็นมาดังกล่าว  จึงท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษา กระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางานท่ีเดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางานที่เดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศ ตลอดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางาน
ที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เฉพาะกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครอง
คนหางาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวจิัย 3 ประการ คือ 
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1. เพื่อศึกษากระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง คนหางานท่ีเดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศของกองทะเบียนจดัหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง คนหางานท่ีเดินทางไป
ท างานในต่างประเทศของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง 
คนหางานท่ีเดินทางไปท างานในตา่งประเทศของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัย 2 วิธี ได้แก่ (1) วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ (2) วิธี
วิจัยสนาม (Field Research) โดยที่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยสนามประกอบด้วย (2.1) ประชากร 
(Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน จ านวน 141 คน 
และ (2.2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 45) 
เพื่อเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 22 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิเฉพาะทีไ่ด้ปฏิบตัิงาน
ด้านการคุ้มครอง คนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ภายในกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
ประกอบด้วย (2.2.1) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจ คุ้มครอง และควบคุมตามกฎหมาย จ านวน 1 คน (2.2.2) หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้าด่าน/หัวหน้าศูนยฯ์ จ านวน 5 คน และ (2.2.3) บุคลากร/เจา้หน้าท่ี จ านวน 16 คน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
(Structured interview guide) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการเรยีงล าดับค าถาม
ที่แน่นอนตายตัวเพื่อใช้สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญเป็นรายบคุคล  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

   1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
   1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
   1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
   1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 

กฎ ระเบยีบ พระราชบัญญตัิ ประกาศ ค าสั่ง คู่มือปฏิบตัิงาน แผนปฏิบัติการ ลักษณะส าคญัขององค์การ เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจยัได้ตดิตอ่กับผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัเป็นรายบคุคลเพื่อขอนดัหมาย
วันเวลาสมัภาษณ์เปน็การล่วงหน้า พร้อมทั้งอธบิายประเด็นของการสัมภาษณ์ใหท้ราบอย่างคร่าวๆ และก่อนการสมัภาษณ์
ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจนวา่ จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์
เชิงวิชาการเท่าน้ัน รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงการสนทนาทุกครั้ง และ
ในระหว่างการสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะถามค าถามตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น  
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
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 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจะวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละประเด็นโดยการตีความตามหลักการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น
ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ กระบวนการในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการ
คุ้มครอง คนหางานท่ีเดินทางไปท างานในต่างประเทศของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 
 2. น าผลการวิจัยที่ได้จากทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้น มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของ
ข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างและข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า  
 กระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง คนหางานท่ีเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อ านาจไว้ 
รวมไปถึงกองทะเบียนจดัหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน (2561) มีค าสั่ง เรื่อง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี 
และอตัราก าลัง ซึ่งได้ก าหนดหน่วยงานภายในและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ออกเป็นกลุ่มงาน และ
ฝ่าย/ศูนย/์ด่าน ตามล าดับ โดยกลุม่งานตรวจ คุ้มครอง และควบคมุตามกฎหมาย และกลุม่งานทะเบียนและวิชาการ 
มีหัวหน้ากลุ่มงานฯ รับผิดชอบในการก ากับดูแลและตดิตามผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้าศูนย์ฯ รวมถึง
เจ้าหนา้ทีภ่ายในกลุ่มงานฯ และล าดบัถัดมามีหัวหนา้ฝา่ยตรวจและรบัเรือ่งร้องทุกข์ หัวหน้าฝา่ยทะเบยีนส านักงานจัดหางาน 
หัวหน้าศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
คอยก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายฯ และศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีด่านตรวจคนหางาน เช่น ด่านตรวจ
คนหางานสุวรรณภูมิ มีหัวหน้าด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจคนหางานดอนเมือง มีหัวหน้าด่านตรวจ
คนหางานดอนเมือง โดยหัวหน้าดา่นฯ รับผดิชอบในการควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจ
คนหางานในสังกัดด่านฯ ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน มีภารกิจดังนี้  
      1. การพิจารณาการขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานและบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อท างานใน
ต่างประเทศ การขอจดทะเบียนและออกบัตรประจ าตัวลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางาน การตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษัทจัดหางานให้ปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิจัดหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2. การตรวจสอบควบคุมการจัดหางานของบริษัทจัดหางานที่จัดส่งคนหางานไปท างานในต่างประเทศ 
เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายทั่วราชอาณาจักร การประสานและด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานผู้เสียหาย
จากการจดัส่งของบริษัทจัดหางาน รวมถึงการวินจิฉัยค ารอ้งทุกข์ พิจารณาด าเนินการลงโทษบริษัทจดัหางาน ผู้รบัอนญุาต
จัดหางาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทจัดหางาน ที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเสนอนายทะเบียน
จัดหางานกลางหักหลักประกัน ลงโทษทางทะเบียนและด าเนินการทางคดีอาญา  
 3. การสืบเบาะแสและพฤตกิรรมการหลอกลวงคนหางานไปท างานในต่างประเทศของสายนายหนา้จดัหางานเถื่อน
หรือบริษัทจัดหางานเถื่อน รวมถึงรวบรวมข้อเท็จจริง บันทึกถ้อยค าและรวบรวมพยานหลักฐานตา่งๆ จากคนหางาน
ซึ่งเป็นผู้เสียหาย และประสานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ/สถานีต ารวจท้องที่ ในการแจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 4. การตรวจสอบหลักฐานเอกสารของคนหางานที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ ลูกจ้างซึ่งประสงค์จะ
เดินทางไปท างานหรือฝึกงานในต่างประเทศ การตรวจสังเกตความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อาจถูกหลอกลวงหรือ
ลักลอบไปท างานในต่างประเทศ ณ บริเวณด่านตรวจคนหางาน รวมถึงการสั่งระงับการเดินทางของคนหางานท่ีมี
พฤติกรรมจะลักลอบไปท างานในต่างประเทศ  
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 5. การติดตาม รวบรวม และรายงานผลการด าเนินงานภายใต้ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ของหน่วยงานปฏิบัติ ได้แก่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ส านักงานจัดหางานจังหวัด
และส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการคุม้ครอง คนหางานท่ีเดินทางไปท างานในต่างประเทศตามต่อ
ศูนย์บัญชาการป้องกันการคา้มนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) กรมการจดัหางาน 
 ในการบริหารงานของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน เป็นไปตามหลักการบรหิารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของคนหางานหรือประชาชนผู้มารับบริการ 

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 31) ได้น าเสนอแนวคิดการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และระบบราชการไทย ดังนี้ 
 1. กระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน
เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐ
ไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ท้ังยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในอนาคตอีกด้วย 
 ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงระบบและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ (1) การให้บริการ
ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน (2) ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน (3) การก าหนด 
การวัดผล และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล (4) การสร้างระบบสนับสนุนทั้งใน
ด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทนและระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถท างาน
ได้อย่างบรรลุวตัถุประสงค ์และ (5) การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยใหเ้อกชนท า 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2556, หน้า 27) ได้เสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบ
ราชการไว้ว่า ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการท างานเพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดบัขีดสมรรถนะไปสูค่วามเป็นเลิศ บูรณาการและ
เพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมัน่ศรัทธาของประชาชน ระบบราชการไทยจะต้องให้คุณคา่ความส าคญัและยึดมั่นใน
หลักการและแนวทาง ดังนี้   

1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลกัดันให้หน่วยงานของรัฐก าหนดทศิทางการท างานในระยะยาวให้ชัดเจน 
สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อไป
ปรับปรุงบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยประโยชน์วางระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเตรียมระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่พ่ึงของประชาชนในภาวะวิกฤต   

2. ลดบทบาทภารกจิของภาครัฐให้ด าเนินการเฉพาะส่วนท่ีเป็นภารกิจท่ีรัฐควรด าเนินการ ลดความซ้ าซ้อน 
ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน และเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงาน พัฒนารูปแบบการบริหารและกระบวนการท างานใหม่ 
สร้างขีดสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุนในการท างาน  
ท างานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง    

3. บูรณาการการท างานของภาครัฐและในระดับต่างๆ พัฒนารปูแบบการท างานใหม้ีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยงกัน
เพื่อรองรับการด าเนินงานนโยบายส าคัญของประเทศและระดมสรรพก าลังบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเพื่อ
ผลักดันการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ รวมถึงเพิ่มบทบาทของภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคมที่มีความพร้อม เช่น ภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้ามาร่วมด าเนินการ   
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4. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพื้นที่ ให้เป็นศูนย์ความเจริญในระดับภูมิภาคเช่ือมโยงอาเซียน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

5. ลดการควบคมุที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรคหรือความยุ่งยากต่อการประกอบกิจการหรือการด าเนินชีวติ 
ของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเช่ือมันศรัทธา เป็นที่พ่ึงของประชาชน และร่วมมือกับภาคส่วนอื่นในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

6. พัฒนาและสรรหาผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน ทุกระดับ 
เสริมสร้างทัศนคติที่ดี สร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ ทบทวนระบบค่าตอบแทน ที่เหมาะสม    

7. สร้างความพร้อมและขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเวทีโลก 
ผลการวิจัยสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน 22 คน พบว่า 

 1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง คนหางานท่ีเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศของกองทะเบียนจดัหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน มีดังนี ้
 1.1 ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางานนั้น มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานท าให้ไม่สามารถคุ้มครองคนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง เช่น เมื่อคนหางาน
มาร้องทุกข์หลายคน หรือมาแจ้งแบบรายงานการเดินทางออกไปท างานนอกราชอาณาจักร (แบบ จง.12) แต่จ านวน
เจ้าหนา้ที่มีไม่เพยีงพอในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือการให้บริการ รวมถึงมเีจ้าหน้าที่บางส่วนมคีวามรูส้ึกว่าขาดความก้าวหน้า
ในสายงาน ท าให้การปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าท่ีด้อยประสิทธิภาพลงเนื่องจากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
มีเจา้หนา้ที่บางส่วนยังขาดความรูค้วามช านาญในการบังคับใช้กฎหมายและทักษะในการปฏิบตัิงานด้านคุม้ครองคนหางาน  
 1.2 ปัญหาด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านการคุ้มครองคนหางานนั้น มีปัญหาในเรื่อง
งบประมาณหรือวัสดุอุกรณ์ที่มีไม่เพียงพอ ปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่มีความยุ่งยากและมีขั้นตอนมากมาย 
ปัญหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกดิความช ารุด ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 1.3 ปัญหาด้านกระบวนงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้น ยังขาดเทคโนโลยีที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมที่ทันสมยั ในการเขา้ถงึกลุม่บุคคลทีม่ีพฤตกิรรมหลอกลวงคนหางานโดยอาศยัการหลอกลวงผา่นแอปพริเคชั่น
ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ในการหลอกลวงคนหางานว่ามีงานในต่างประเทศ รวมถึงมีปัญหาในการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในประเทศไทย หรือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับส านักงานแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ และในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองคนหางานเป็นไปในรูปแบบเก่าไม่ได้น า
เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมยัมาประยุกต์ใช้เท่าทีค่วร ส่งผลใหห้ากต้องการข้อมลูหรือสถติิเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ขององค์กร
หรือน าเสนอผูบ้รหิาร ท าใหเ้กดิความลา่ช้าในการน าเสนอข้อมลู การวางแผน การด าเนินงานส าหรับการคุม้ครองคนหางาน 
 1.4 ปัญหาด้านกฎหมายนั้น พระราชบัญญตัิจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แกไ้ขเพิม่เติม 
รวมถึงกฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องที่ใช้อยู่ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีความล้าสมัย ไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ ท าใหไ้ม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางานให้มีประสิทธิภาพได้ดีเท่าที่ควร 
รวมถึงการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในบางเรื่องนั้นมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง เช่น อ านาจใน
การสั่งระงับการเดินทาง 
 1.5 ปัญหาด้านคนหางานนั้น คนหางานบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเอง
ให้ดีพอ เช่น เมื่อประสบปัญหาไมว่่าจะเป็นการหลงเชื่อจ่ายเงินให้กับสายนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจ่ายเงินให้กับ
บริษัทจัดหางานไปแล้วแต่ยังไม่ได้เดินทางไปท างาน หรือได้เดินทางไปท างานในต่างประเทศแล้ว แต่ปรากฏว่าได้ท างาน
ไม่ตรงตามสัญญาจัดหางาน คนหางานดังกล่าวไมส่ามารถแสดงพยานหลักฐาน หรือเอกสารทีเ่ป็นประโยชน์ในการ
ยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายได้ หรือในบางกรณีคนหางานไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ขาดการตระหนักรู้ในข้อดี 
ไม่ท าความเข้าใจหรือศึกษาขั้นตอนท่ีจะต้องด าเนินการในการแจ้ง การเดินทางไปท างานต่างประเทศอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการลักลอบไปท างานในต่างประเทศ เช่ือใจสายนายหน้าจัดหางานเถื่อน
มากกว่าเจ้าหน้าที่ รวมถึงการที่คนหางานซึ่งเป็นผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์เพื่อขอความช่วยเหลือและได้เป็นคดีอาญาแล้ว 
แต่ต่อมาปรากฏว่าคนหางานดังกลา่วไดร้ับเงินคืนจากสายนายหน้าจดัหางานเถื่อนแล้ว เมื่อถึงก าหนดการทีเ่จ้าหนา้ที่ต ารวจ
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หรือศาลมีหมายเรยีกให้มาให้ปากค าข้อเท็จจริง ปรากฏวา่ไมย่อมมาตามหมายเรยีกของเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือไมย่อม
มาขึ้นศาล ท าให้ไม่สามารถด าเนินคดีกับสายนายหน้าจดัหางานเถื่อนได้ตามกฎหมาย ท าให้การปฏิบตัิงานด้านการ
คุ้มครองคนหางานของเจ้าหน้าท่ีไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
 2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทาง
ไปท างานในต่างประเทศของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน มีดังนี ้
 2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางาน ได้แก่ กรมการจัดหางานควรมีการจัดสรรอัตรา 
ก าลังเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองคนหางานเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหรือเพื่อมาทดแทนอัตราก าลังที่ขาดหาย ควรมี
การชื่นชมหรือมอบรางวลั ประกาศเกียรตคิุณให้แกเ่จ้าหน้าท่ีทีไ่ด้อยา่งดี รวมถึงพิจารณาในการส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่
ที่ได้มีความก้าวหน้า การเลื่อนขั้นเงินเดือน การด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพราชการ เพื่อเสริมสร้างขวญัและก าลังใจ
ในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
คนหางานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
รวมทั้งแนวปฏิบัติในงานด้านการคุ้มครองคนหางาน เพื่อเพ่ิมทักษะในการท างานในด้านคุ้มครองคนหางานท่ีเดินทาง
ไปท างานในต่างประเทศ ควรมีการฝึกอบรมในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครองคนหางาน เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง และเพิ่มทักษะในการอุปกรณ์เทคโนโลยี
ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.2 ด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับงานด้านการ
คุ้มครองคนหางาน เช่น งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรบัใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 
กล้องและอุปกรณ์สายลับส าหรับบนัทึกภาพและเสียง งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะและค่าจ้างคนขับรถ
ส าหรับในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการออกปฏิบัติงานในพื้นที ่หรือการโอนงบประมาณไปให้พื้นที่ในการบริหาร
จัดการงานด้านคุ้มครองคนหางานในบางภารกิจแทนส่วนกลาง รวมถึงควรมีการวางแผนในดา้นงบประมาณ และ
ด้านวัสดุอุปกรณไ์ว้ล่วงหน้าก่อนมกีารจัดท างบประมาณในปีต่อไป โดยส ารวจความต้องการของหน่วยงานภายใน
กรมการจัดหางานว่าต้องการใช้จ่ายเรื่องใด จัดซื้อจัดจ้างใด งบประมาณเท่าใด เพื่อให้เพียงพอและตอบสนองกับ
งานด้านการคุ้มครองคนหางานไปท างานในต่างประเทศ  
 2.3 ด้านกระบวนงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางาน หรืออาจจะออกแบบระบบ
โปรแกรมที่สามารถประมวลผลและเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองคนหางานทัง้ในส่วนกลาง 
ส่วนภูมภิาค และส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคณุภาพสามารถน าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของ
กรมการจดัหางานในการน าเสนอผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครองคนหางานให้ทันสมัยตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ ควรมี
การท าบันทึกข้อตกลงกัน (MOU) ระหว่างกรมการจดัหางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประสานงานในเรื่อง
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากฐานข้อมูล
ระบบดังกลา่ว เช่น เลขบตัรประจ าตวัประจ าตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขบตัรสมาชิกกองทุน กรุป๊เลือด เป็นต้น 
เพื่อสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 2.4 ด้านกฎหมาย ได้แก่ ควรมีการศึกษาว่า พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในมาตราหรือข้อใด ควรมีการปรับปรุง ยกเลิก 
หรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการคุ้มครองคนหางานในปัจจุบัน ให้ทันกับสถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปจาก
การสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางโซเชียลมีเดีย ทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับคนหางาน หรือประชาชน
ที่สนใจในการไปท างานในต่างประเทศ  
 2.5 ด้านคนหางาน ได้แก่ ควรมีการประสานงานกับผู้น าชุมชนในท้องถิ่น หรือกับหน่วยงานภายในอ าเภอ/
จังหวัด เพื่อประชาสมัพันธ์และอบรมให้ผู้ทีส่นใจจะไปท างานในต่างประเทศ ให้ทราบถึงการไปท างานในต่างประเทศแบบ
ถูกกฎหมาย และชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่การท างานท่ีเลวร้ายในการลักลอบไปท างานในต่างประเทศ และโทษ
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ทางกฎหมายของการจะผันตัวไปเป็นสายนายหน้าจัดหางานเถื่อน รวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการด าเนินการรับ
เรื่องร้องทุกข์และเอกสารที่ต้องใช้ กรณีถ้าจะมาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ท้ังในส่วนกลางและในต่างจังหวัด 
รวมถึงควรมีการอบรมให้คนหางานที่ก าลังจะเดินทางไปท างานในต่างประเทศให้มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ของตนเอง ให้มากยิ่งขึน้ และมีการแนะน าช่องทางกรณีถ้าเกิดปญัหาในระหวา่งท างานในต่างประเทศ ให้ไปตดิต่อส านกังาน
แรงงานไทยที่รับผิดชอบในประเทศนั้นๆ เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางกลับมาประเทศไทย 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน มีกระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในดา้น
การคุม้ครองคนหางาน ที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศ ภายใต้โครงสรา้งหน่วยงานภายในของกองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน โดยมุ่งเนน้ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานตามอ านาจหน้าที่ตามทีร่ะบไุว้ในพระราชบญัญัติจดัหางาน
และคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ สอดคล้องกับแนวคิดของ Weber (อ้างถึงใน ชลดิา ศรมณ,ี 2561ข) 
ได้กล่าวสรุปว่า ระบบราชการเป็นเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นที่รวมขององค์การที่ซับซ้อน 
พนักงานในระบบราชการต้องมีการระบตุ าแหน่งและอ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งของตนไว้อย่างชัดเจน มีกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับท่ีแน่นอนในการปฏบิัติ ระเบยีบและข้อบังคับดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดวิธีการปฏิบัติงานและการแกไ้ข
ปัญหาการปฏิบตัิงาน อ านาจหน้าทีข่องต าแหน่งต่างๆ จะถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบยีบและข้อบังคบัการปฏิบัติงาน 
ซึ่งกระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครองคนหางานจะแบ่งตามอ านาจหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
(1) กลุ่มงานทะเบียนและวิชาการ โดยฝ่ายทะเบียนส านักงานจัดหางาน มีอ านาจหน้าที่พิจารณาค าขอเป็นผู้รับอนุญาต
จัดหางานและบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ รวมถึงลูกจา้ง/ตัวแทนจัดหางานของบริษัท
จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ (2) กลุ่มงานตรวจ คุ้มครอง และควบคุมตามกฎหมาย โดยฝ่ายตรวจ
และรับเรื่องร้องทุกข์ มีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานด้านจัดหางานของบริษัทจัดหางานให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การด าเนินการรับเรือ่งร้องทุกข์ของคนหางานผู้เสียหายจากการจดัส่งของบริษัทจัดหางาน การวินิจฉัย
ค าร้องทุกข์พิจารณาด าเนินการลงโทษบริษัทจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางาน ลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทจัดหางาน 
ที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ศูนย์ประสานการปราบปรามผู้เป็นภัยต่อคนหางาน ด าเนินการสืบเบาะแส
และพฤติกรรมการหลอกลวงคนหางานไปท างานในต่างประเทศของสายนายหน้าจัดหางานเถื่อนหรือบริษัทจัดหางานเถื่อน 
รวมถึงรวบรวมข้อเท็จจริง บันทึกถ้อยค าและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ จากคนหางานผู้เสยีหาย และประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดีตามกฎหมายการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของคนหางานหรือลูกจ้างของบริษัท
ที่จะเดินทางไปท างานหรือฝึกงานในต่างประเทศ การตรวจสังเกตความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อาจถูกหลอกลวงหรือ
ลักลอบไปท างานในต่างประเทศและสั่งระงับการเดินทางของคนหางานที่มีพฤติกรรมจะลักลอบไปท างานในต่างประเทศ 
และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ติดตามรวบรวม และรายงานผลการด าเนินงาน ต่อศูนย์บัญชาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) ของกรมการจัดหางาน (3) ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจคนหางาน
ดอนเมือง นอกจากตรวจสอบหลักฐานเอกสารของคนหางานที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ และลูกจ้างซึ่งประสงค์
จะเดินทางไปท างานหรือฝึกงานในต่างประเทศ ต้องปฏิบัติการตรวจสังเกตความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อาจถูกหลอกลวง
หรือลักลอบไปท างานในต่างประเทศ ณ บริเวณด่านตรวจคนหางาน รวมถึงการสั่งระงับการเดินทางของคนหางานท่ีมี
พฤติกรรมจะลักลอบไปท างานในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้การแบ่งอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อให้บรรลุภารกิจ
ด้านการคุม้ครอง คนหางานที่เดินทางไปท างานในตา่งประเทศ  สอดคล้องกับแนวความคดิของ กิติพันธ์ รุจริกุล (อ้างถึงใน 
ไพบูลย์ ตั้งใจ, 2554) ได้กล่าวสรปุว่า การปฏิบัติงานในองค์การหรอืหน่วยงานต่างๆ นอกจากจะมีการแบ่งระดับการ
ปฏิบัติงานแล้วยังต้องมีการแบ่งสันปันส่วนงานที่จะต้องปฏิบัติออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยหรือผู้น าหน่วย
เป็นผู้รับผิดชอบงานตามลักษณะหน้าที่ของตนที่แตกต่างกันในการปฏิบัติงานที่ต่างชนิดต่างหน้าที่ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การหรือหน่วยงานนั้น และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Simon (อ้างถึงใน ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 2561) 
ได้กล่าวสรุปว่า การท างานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกบัแนวความคิดของ สร้อยตระกลู อรรถมานะ (อา้งถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหนุ, 2561) ได้กลา่วสรปุว่า 
การบริหาร คือ การกระท าร่วมกันด้วยความตั้งใจของกลุ่มบุคคลอย่างร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ร่วมกันอย่างมเีหตผุล  
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศของกองทะเบียนจดัหางานกลางและคุม้ครองคนหางาน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  
 1. ปัญหาด้านเจา้หน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานด้านการคุม้ครองคนหางานท่ีมีอตัราก าลังไม่เพยีงพอต่อการปฏิบตังิาน 
มีเจ้าหน้าที่บางส่วนขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน รู้สึกไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน อีกทั้งมีเจ้าหน้าท่ีบางส่วน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท างาน ขาดความช านาญ และทักษะในการปฏิบตัิงานรวมถึงการบังคบัใช้กฎหมาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ ภักดี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการตรวจสอบบุคคลและการให้บริการ
คนหางาน ณ ดา่นตรวจคนหางาน ได้แก่ อัตราก าลังของเจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนหางานเชียงใหมไ่มเ่พียงพอตอ่การปฏิบัติงาน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี เมฆกิตติกลุ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การน าสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลของการวิจัยสรุปว่า การด าเนินการของกรมการจดัหางานได้ด าเนินการตามกรอบแนวทางของส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เพื่อให้การปฏิบัตงิานสามารถ
ตอบสนองการบริหารภาครับแนวใหม่ ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้น านโยบายไปปฏิบตัิซึ่งเป็นข้าราชการกลุ่มใหญ่ 
ได้รับทราบเรื่องการปฏิรูประบบราชการในภาพรวมแต่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามแนวทางการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ โดยยังคงถือปฏิบัติงานตามระเบียบ รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานตามประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม 
ไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตัิงาน ท าให้การปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานประสบปัญหา 
 2. ปัญหาด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านการคุ้มครองที่มีไม่เพียงพอ ปัญหาในเรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีความยุ่งยากและมีขั้นตอนมากมาย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดความช ารุด  
ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของนพวรรณ ใจสมุทร (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้าง
เครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปท างานต่างประเทศ ผลการวิจัยสรุปว่า ปญัหาและอุปสรรค
ได้แก่ ไม่มีค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจในการร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปท างานต่างประเทศ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ ภักดี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง
คนหางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ไมม่ี
ห้องหรือสถานท่ีเป็นสัดส่วนเหมาะสมส าหรับการสอบปากค าคนหางาน 
 3. ปัญหาด้านกระบวนงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังขาดเทคโนโลยีที่จ าเป็นและทันสมัย รวมถึง
มีปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมลูข่าวสารระหว่างหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง การจัดเก็บข้อมูล
สถิติที่เกี่ยวกับงานด้านการคุ้มครองคนหางานเป็นไปในรูปแบบเก่าไม่รองรับการใช้งานในยุค 4.0 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิภารัตน์ ภักดี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า ระบบงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ขัดข้องไมส่ามารถคน้หาข้อมูลได้ 
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความลา่ช้าในการให้บริการ 
 4. ปัญหาด้านกฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีความล้าสมัย ไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางานให้มีประสิทธิภาพได้ดีเท่าที่ควร  
รวมถึงการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในบางเรื่องนั้นมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ กรณีศึกษา
คนงานไทยที่เดินทางไปท างานกับนายจ้าง KAOSIUNG RAPID TRANSIT CORPORATION ไต้หวันก่อเหตุจลาจล 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ บริษัทจัดหางานผู้จัดส่งหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย
โดยเฉพาะกรณีการรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางานแล้วไม่ออกหลักฐานให้ตรงตามจ านวนที่เรียกเก็บ
และให้การปฏิเสธและโต้แย้งจ านวนเงินที่ได้รับจากคนหางาน รวมถึงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิจัดหางานและคุม้ครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 ไม่ได้บัญญัติ
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การคืนเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในส่วนที่บริษัทผู้จัดส่งได้เรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ จึงเป็นช่องว่าง
ของกฎหมาย อันเป็นเหตุให้แรงงานไทยเสยีเปรียบ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ วิภารัตน์ ภักดี (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนหางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการตรวจสอบบุคคลและการให้บริการคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางาน ไดแ้ก่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการควบคุมตัวและหากผู้เดินทางมีพฤติการณ์น่าสงสัยแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัด
ว่าผู้เดินทางจะลักลอบไปท างาน พนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานก็ไม่สามารถระงับการเดินทางได้ และอาจ
ถูกฟ้องร้องว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 5. ปัญหาด้านคนหางานที่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเองไม่ดีพอ ไม่สามารถ
แสดงพยานหลักฐานหรือเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายได้หรือไม่ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ ขาดการตระหนักรู้ในข้อดีหรือไม่ท าความเข้าใจหรือศึกษาขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการในการแจ้งการเดินทาง
ไปท างานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีทัศนคติท่ีไม่ถูกตอ้งในการลักลอบไปท างานในต่างประเทศ เช่ือใจ
สายนายหน้าจัดหางานเถื่อนมากกว่าเจ้าหน้าที่ท าให้การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนหางานของเจ้าหน้าที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าทีค่วร สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาแรงงานไทยไปท างาน
ในต่างประเทศ กรณีศึกษาคนงานไทยที่เดินทางไปท างานกับนายจ้าง KAOSIUNG RAPID TRANSIT CORPORATION 
ไต้หวันก่อเหตุจลาจล ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ แรงงานไทยผู้ร้องทุกข์ไม่มีพยาน
และหลักฐานประกอบการร้องทุกข์ที่ชัดเจนสมบูรณ์เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการจ่ายเงินค่าบริการและ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการพิจารณาวินิจฉัยของเจา้หน้าท่ีในการด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัท
จัดหางาน เป็นเหตุให้มีพยานและหลักฐานไม่สมบูรณ์เพียงพอต่อการด าเนินคดีอาญากับบริษัทจัดหางานท่ีเกี่ยวข้อง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ ภักดี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง
คนหางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า บุคคลหรือกลุ่มบคุคลที่มลีักษณะ
พฤติการณ์ว่าจะลักลอบไปท างานในต่างประเทศจะเข้ามาตรวจหนังสอืเดินทางที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ในเวลาที่กระช้ันชิดและใกล้เวลาขึ้นเครื่อง ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีเวลาในการซักถามหรือตรวจสอบข้อมูลน้อย 
ต้องรีบเรง่ในการตดัสินใจ หรือ คนหางานทีจ่ะลักลอบไปท างานในต่างประเทศมกัจะปกปิดข้อเท็จจริงต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่
เพื่อไม่ให้ถูกระงับการเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยมักจะอ้างว่าเดินทางไปตา่งประเทศเพื่อท่องเที่ยวหรือเยี่ยม
ญาติ หรือบุคคลที่พนักงานเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบมักแสดงกิริยาไม่พอใจ และไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อมูลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคนหางานไม่ทราบขั้นตอนการแจ้งการเดินทางกลับไปท างานในต่างประเทศ (Re-entry) 
เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจคนหางานไม่มีหลักฐานว่าได้แจ้งการเดินทางกลับไปท างานในต่างประเทศ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครอง คนหางานที่เดินทาง
ไปท างานในต่างประเทศของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน มีประเด็นที่น ามาอภปิรายดังนี ้
 1. ด้านเจ้าหน้าที่ในงานด้านการคุม้ครองคนหางานควรมีการจดัสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ด้านการคุ้มครอง
คนหางานเพื่อเพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจหรือเพื่อมาทดแทนอัตราก าลังที่ขาดหาย ควรมีการสร้าง
แรงงานจูงใจด้วยการช่ืนชมหรือมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ด้านการคุ้มครองคนหางานได้มีความก้าวหน้า มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงาน เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคลอ้งกับแนวความคิดของ Weber (อ้างถึงใน ชลิดา 
ศรมณ,ี 2561ข) ได้กลา่วสรปุว่า เมื่อเข้าท างานแล้วการเลื่อนขั้นการเลื่อนต าแหน่งก็อาศัยการทดสอบ และการแสดง
ความสามารถเพื่อแข่งขันกับผูร้่วมงานคนอ่ืนๆ และมรีะบบการจูงใจโดยการก าหนดอัตราเงินเดือนตามอ านาจหน้าท่ี
และระยะเวลาในการท างานและยงัเชื่อว่ามนุษย์ควรที่จะท างานตามกฎข้อบังคับท่ีได้มีการจัดตั้งข้ึน เงินเป็นสิ่งจูงใจ
ที่ส าคัญที่ท าให้มนุษย์พึงพอใจในการท างาน ความขยัน ความสามารถ ความช านาญในงานที่ท า และสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Fayol (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2561ข) ได้กล่าวสรุปว่า หลักขององค์การและการจัดการของ Fayol 
มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Remuneration of Personnel) ต้องมีระบบค่าตอบแทนการท างานท่ีเป็นธรรมและ
เป็นที่ยอมรับ เช่น ค่าจ้างตามลักษณะงานประสบการณ์ในการท างาน การให้เงินโบนัส และระบบการเลื่อนขั้นเลื่อน
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ต าแหน่ง นอกจากน้ีควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงาน เช่นการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงาน กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
แนวปฏิบัติในงานด้านการคุ้มครองคนหางาน เพื่อเพิ่มทักษะในการท างานในด้านคุ้มครองคนหางานที่เดินทางไปท างาน
ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองและเพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ธีรวี ทองเจือ และปรีดี ทุมเมฆ (2560) ได้กล่าวสรุปว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
คือ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรทุกองค์กร ผู้บรหิารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนางานและ
พัฒนาคนของตน เพราะงานจะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุทิณี จิตรจ าเรือง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การให้ความคุ้มครองคนหางาน ศึกษาเฉพาะกรณี : คนหางานที่เดินทาง
ไปท างานต่างประเทศ ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทางกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีมี
หน้าท่ีรับผดิชอบในการรับเรื่องและวินิจฉัยค าร้องทุกข์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหนา้ที่อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/พนักงานเจ้าหน้าที่ 1 คน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และความแม่นย า
ของการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี เมฆกิตติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การน า
สมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลของการวิจัยสรุปวา่ เพื่อให้บุคลากรของกรมการจัดหางานสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายและสามารถให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างตอ่เนือ่งสม่ าเสมอภายใต้หลักการบรหิารภาครฐัแนวใหม่ 
ควรน าสมรรถนะมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางที่จะท าให้บุคลากรของกรมการจัดหางานได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อช่วยให้กรมการจัดหางานสามารถคัดสรรบุคลากรที่มีลักษณะที่ดีท้ังทางด้านความรู้ 
ทักษะและความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพือ่ปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างแท้จริง และเพื่อช่วยให้บุคลากรของกรมการจัดหางานไดร้ับทราบระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถของตนเองว่า
อยู่ในระดับใด จะต้องพัฒนาด้านใด เพื่อการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับแนวความคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2556) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การจัดการภาครัฐหรือการจัดการภาครัฐแนวใหม่
เป็นหลักการแนวทางแก้วิกฤตที่ภาครัฐเผชิญ โดยเฉพาะวิกฤติและปัญหานโยบายสาธารณะตลอดจนปัญหาการท างาน
และการบริการของระบบราชการดั้งเดิมตามหลักของเวเบอร์ และมุ่งปฏิรูปภาครัฐเพื่อให้เกิดการแข่งขัน ประหยัด  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและพร้อมรบัผิด  
 2. ด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับงานด้านการคุ้มครอง
คนหางาน เช่น งบประมาณในการจัดซื้อจดัจ้างวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและคนขับรถส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่หรือการโอนงบประมาณไปให้พื้นที่ในการบริหารจดัการงานดา้นคุ้มครอง
คนหางานในบางภารกิจแทนส่วนกลาง รวมถึงควรมีการวางแผนในด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณไ์ว้ล่วงหน้า
ก่อนมีการจัดท างบประมาณในปีตอ่ไป เพื่อให้เพียงพอและตอบสนองกับงานด้านการคุ้มครองคนหางานไปท างานใน
ต่างประเทศ สอดคล้องกบัแนวความคิดของ ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง, 
2556) ได้กล่าวสรุปว่า นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมีขอบเขตอยู่ภายใต้กรอบบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล  
(Role and functioning of government) ได้แก ่นวัตกรรมด้านกระบวนการ และการบริหารองค์การ (Process 
and Organization Administration Innovation) ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างองค์กร และกระบวนการภายในใหม่ 
เช่น การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนา
แนวทางการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล เป็นต้น  
 3. ด้านกระบวนงานและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลและสถิตติ่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านการคุ้มครองคนหางาน หรืออาจจะออกแบบระบบโปรแกรมที่
สามารถประมวลผลและเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองคนหางานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
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และส านักงานแรงงานไทยในต่างประเทศควรมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน  
ด้านการคุม้ครองคนหางานให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ ควรมีการท าบันทึกข้อตกลงกัน 
(MOU) ระหว่างกรมการจัดหางานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการประสานงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการคุ้มครองคนหางาน ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ข) ได้กล่าวสรุปว่า นวัตกรรมกระบวนการ 
(process innovation) ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบและส่วนเช่ือมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ตลอดจนความรู้หรือ
กระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและ การท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2558) ได้กล่าวโดยสรุปว่า แนวคิดธรรมาภิบาลได้รับความ
สนใจและน ามาใช้ในการบริหารภาครัฐอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ กล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อ
การบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้ มิติภาครัฐ เช่น ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในภาครัฐมีเป้าหมายอยู่ที่การยึด
ประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับประสทิธิภาพในการบริหารภาครัฐอย่างจริงจังมากขึ้น
โดยมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความรวดเร็วและประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ มคีวามคุ้มค่ามากข้ึน  
 4. ด้านกฎหมาย ได้แก่ ควรมีการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ควรมีการปรับปรุง
ยกเลิก หรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการคุ้มครองคนหางานในปัจจุบันให้ทันกับสถานการณ์ของโลกเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับคนหางาน หรือประชาชนท่ีสนใจในการไปท างานในต่างประเทศสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
วิโรจน์  ก่อสกุล (2561ข) ได้กล่าวโดยสรุปว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดว่า ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจดัหรือส่งเสริมให้
สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานหลักส าคัญ ดังนี้ หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น  และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2558)  ได้กล่าวโดยสรุปว่า ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการ
บริหารภาครัฐในหลายมติิ ดังนี้ มิติภาคประชาชน เช่น ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วมากขึ้นอนัเป็นผลมาจาก
การปรับรื้อกฎหมาย กฎระเบียบตา่ง (deregulation) ท าให้มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนนิการลงไปมาก 
และภาครัฐได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิณี จิตรจ าเรือง (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การให้ความคุ้มครองคนหางาน ศึกษาเฉพาะกรณี : 
คนหางานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการแก้ไขที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการคุม้ครองแรงงานไทยที่เดนิทางไปท างานต่างประเทศ ซึ่งอาจจะบรรเทาและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้นั้น ควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และกฎระเบียบต่างๆ 
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจัจุบนั 
 5. ด้านคนหางาน ได้แก่ ควรมีการประสานงานกับผู้น าชุมชนในท้องถิ่น เช่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน นายก หรือ
สมาชิก อบต. เทศบาล หรือประสานงานกับหน่วยงานภายในอ าเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์และจดัอบรมให้ผู้ที่สนใจจะ
ไปท างานในต่างประเทศในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบได้ทราบถึงการไปท างานในต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย และช้ีให้เห็น
ถึงสภาพความเป็นอยู่การท างานท่ีเลวร้ายของการลักลอบไปท างานในต่างประเทศ และโทษทางกฎหมายของการ
จะผันตัวไปเป็นสายนายหน้าจัดหางานเถื่อน รวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์และ
เอกสารที่ต้องใช้ ในกรณีที่จะขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ท้ังในส่วนกลางและในต่างจังหวัด รวมถึงควรมีการอบรม
ให้คนหางานที่ก าลังจะเดินทางไปท างานในต่างประเทศให้มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเองให้
มากยิ่งขึ้น และมีการแนะน าช่องทางการติดต่อกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างท างานในต่างประเทศ และสถานที่ติดต่อ
ส านักงานแรงงานไทยที่รับผิดชอบในประเทศนั้นๆ เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือก่อนที่จะตัดสินใจเดินทาง
กลับมายังประเทศไทย สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561ก) ได้กล่าวสรุปว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Development) คือ กระบวนการเพิ่มความรู้ ความช านาญ และความสามารถโดยรวมของ
ประชากรในสังคม เมื่อมีการกล่าวถึงการพัฒนามนุษย์ (Human Development) ในสังคมเรามักจะใช้ค าว่า 
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“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Development) ทัง้นี้เนื่องมาจากการพิจารณาเป็นไปตามแนว
เศรษฐศาสตร์ ว่ามนุษย์นั้นเป็นทรพัยากรอย่างหนึ่งในจ านวนทรัพยากรอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องมีและต้องใช้ให้บังเกิดผล
ในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับแนวความคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล (2558) ได้กล่าวโดยสรุปว่า 
ธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้ มิติภาคประชาชน เช่น ท าให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงสิทธิหนา้ที่ของพลเมืองมากขึ้นหลังจากได้รับข้อมลูข่าวสารจากภาครัฐและแหล่งอื่นๆ มากขึ้น นอกจากน้ี
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทณิี จิตรจ าเรือง (2550) ได้ศึกษาเรือ่ง การให้ความคุ้มครองคนหางาน ศึกษาเฉพาะ
กรณี : คนหางานที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางการแก่ไขที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ ซึ่งอาจจะบรรเทาและป้องกันปัญหาต่างๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนหางานท่ีประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ
และประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับข้ันตอนการสมัครงาน การไปท างานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกลวิธี
ต่างๆ ในการหลอกลวงคนหางานของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ โดยประชาสมัพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายอย่างท่ัวถึง
มากที่สุด รวมทั้งให้ความรู้ดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และความสามารถสื่อให้ผู้อื่นได้รู้และเข้าใจได้  
โดยปลูกจิตส านึกให้ชุมชนหรือท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง
ในการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการหลอกลวงคนหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ และการอบรมให้ความรู้แก่
คนหางานก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งการอบรมให้ความรู้แก่คนหางานที่จะเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศเป็นการเตรยีมความพร้อมให้แก่คนหางานก่อนท่ีจะเดนิทางไปท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ 

1. ควรมีการบรูณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น จัดตั้งคณะท างานด้านคุ้มครองคนหางานท่ีประสงค์
จะไปท างานในต่างประเทศ โดยประกอบไปด้วยหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรมการท่องเที่ยว บริษัทการท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัทสายการบินระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อสร้าง
เครือข่ายส าหรับก าหนดแผนงานในด้านการคุม้ครองคนหางาน เพื่อน าประสบการณ์การท างานของแต่ละหน่วยงาน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และยังเปน็การลดปัญหาในการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอีกดว้ย 

2. ควรมีการจัดท าระบบในการรับสมัครคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ โดยสมัคร
ผ่านทางคอมพิวเตอรห์รือทางโทรศัพท์มือถือ โดยระบบดังกล่าวครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งนีเ้พื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกและลดขั้นตอนของคนหางานผู้รับบริการในการมาติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด ประหยัด
ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเป็นช่องทางให้คนหางานในการเลือกมาขอรับบริการในการสมัครงานไปท างานใน
ต่างประเทศโดย 

3. เนื่องจากการหางานท าในปัจจบุันน้ีไม่จ ากดัว่าจะต้องท างานในประเทศท่ีเกดิเสมอไป แตย่ังมีโอกาสใน
การไปท างานในต่างประเทศเพิม่มากข้ึน ดังนั้น ควรมีการบรรจุหลักสูตรในเรื่องเกี่ยวกับการไปท างานในต่างประเทศ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลักสูตรดังกล่าวควรเริม่สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นช่วงวัยที่จะเริ่มเป็น
ก าลังแรงงานและสามารถไปท างานในต่างประเทศได้ ซึ่งเมื่อมีองค์ความรู้ในการไปท างานต่างประเทศที่ถูกต้องแล้ว 
ก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตรงตามตลาดงานในต่างประเทศ รวมถึงจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของสายนายหน้า
จัดหางานเถื่อน ซึ่งเป็นการคุ้มครองคนหางานได้อีกทางหนึ่งข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศกึษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพียงด้านเดียว จึงเห็นควรมีการศึกษา
ทางด้านคนหางานซึ่งเป็นผู้เสียหายด้วย เช่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลักลอบไปท างานในต่างประเทศ ปัญหาทีค่นหางาน
เลือกที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงทัศนคติของผู้ลักลอบไปท างานในต่างประเทศ
ที่มีต่อการให้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงของการเลือกไปท างานในต่างประเทศ
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อย่างผิดกฎหมาย อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคุม้ครอง คนหางานท่ีจะ
เดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
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