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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

แรงงานไทยยังคงนิยมเดินทางไปทํางานตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ซึ่งมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจโดยเนนอุตสาหกรรมหนัก และเทคโนโลยีระดับสูง และ
มีความตองการแรงงานตางชาติเปนจํานวนมาก ทําใหตองพึ่งพาแรงงานตางชาติ  การไปทํางาน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ปจจุบันเปนการจัดสงโดยรัฐ กรมการจัดหางาน รวมกับ Human
Resource  Development (HRD/Korea) เปนผูดําเนินการจัดสงคนหางานไมตองเสียคาบริการในการ
ดําเนินการ เสียเฉพาะคาใชจายสวนตัวที่จําเปนเทาน้ัน  ทําใหคนหางานมีความตองการไปทําง าน
สาธารณรัฐเกาหลีคอนขางสูง  นอกจากปญหาการหลอกลวงคนหางานแลว  ปญหา สําคัญยิ่งอีก
ประการหน่ึง  คือ การเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานไทยที่เดินทางไปทํางานสาธารณรัฐ
เกาหลี   ด้ังน้ัน  จึงเปนประเด็นที่นาศึกษาถึงสาเหตุของการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานเพื่อ
นํามากําหนดมาตรการปองกันแกไขปญหาคือ การเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานไทยที่
เดินทางไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและวิเคราะหสาเหตุการเดินทางกลับกอนกําหนด
ของคนงานไทยที่เดินทางไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาระบบการบริหารจัดการของสํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในฐานะผูจัดสง และ
Human Resource development (HRD/Korea) ซึ่งเปนหนวยงานภาคเอกชนภายใตการกํากับดูแล
และสนับสนุนดานการเงินของกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการคนควาจากเอกสารทางวิชาการ (Documentary Research)
งานวิจัย และงานศึกษาที่ผานมา แนวคิด ทฤษฎีการยายถิ่นขามชาติ การเคลื่อนยายแรงงาน การ
ติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practices) และการวิจัยแบบ
สํารวจ (Survey Research) การสอบถามและสัมภาษณคนหางาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ศึกษาจากประสบการณการทํางานของผูศึกษา แลวนํามาประมวลผล และวิเคราะหขอมูล เพื่อ
เสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการการปองกันแกไขปญหาการเดินทางกลับกอนกําหนดของ
คนงานไทยที่ไปทํางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผลการศึกษา พบวาการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานไทยที่เดินทางไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี  เกิดจากสาเหตุหลายประการ จําแนกตามปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดเรียง
ตามลําดับความสําคัญของแตละสาเหตุ ดังน้ี สาเหตุจากปจจัยผลักดัน กลาวคือ 1) ฝายนายจางพบ
ปญหาการไมปฏิบัติตามสัญญา ทั้งในเร่ืองตําแหนงงาน คาจางลาชา  คาลวงเวลาและคาทํางานใน



2

วันหยุด ไมเปนไปตามสัญญา รวมทั้งสวัสดิการไมเหมาะสมตามสัญญา และตัวคนหางานที่ขาด
ความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการในการเดินทางไปทํางาน ขาดความรูการสื่อสารในภาษาเกาหลี
ปญหาในการปรับตัวและบางรายไมปฏิบัติตามระเบียบที่นายจางกําหนด 2) จากกลไกการบริหารจัดการ
ของฝายสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะการดูแลคุมครองคนงาน ยังมีจุดออนอยูที่กระบวนการ
ตรวจสอบสถานภาพของนายจางกอนจางแรงงานตางชาติ   เจาหนาที่แรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี
มีความลาชาในการดูแลแกไขปญหาเมื่อแรงงานไทยมารองเรียนขอความชวยเหลือ เจาหนาที่
ประจําสํานักงานแรงงาน ณ กรุงโซล มีจํากัดไมเพียงพอในการดูแลคุมครองแรงงานไทยเมื่อเกิดปญหา
3) จากกลไกการบริหารจัดการที่ไมเปนเอกภาพ สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
กรมการจัดหางาน ในฐานะองคกรผูจัดสงคนหางานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี เปนอิสระไม
ขึ้นกับสํานักงานแรงงาน ณ กรุงโซล เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของตางหนวยงานแยก
ออกจากกัน เชนเดียวกันกับ HRD/Korea กับกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี 4) จากการที่
คนงานลงทุนเสียคาใชจายนอย เน่ืองจากเปนการจัดสงโดยรัฐ เปนเหตุใหคนงานตัดสินใจเดินทาง
กลับกอนกําหนดไดงาย สําหรับปจจัยดึงดูดใหคนงานเดินทางกลับกอนกําหนดเกิดจาก 1) ปญหา
ครอบครัวที่ตองรีบกลับมาดูแล 2) ปญหาภาวะซึมเศราคิดถึงบาน และ 3) ปจจัยดึงดูดจาก
ผลตอบแทนที่จูงใจกวาจากการไปทํางานประเทศที่สาม สําหรับการไมผานการทดสอบฝมือ
แรงงานแลวตองถูกสงกลับไมปรากฏขอมูลยืนยัน เนื่องจากแรงงานทั้งหมดที่จัดสงไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลีเปนแรงงานไรฝมือ และการไมผานการตรวจสุขภาพ ถึงแมวาจะมีการตรวจ
สุขภาพจากประเทศไทยกอนเดินทางไป แตก็ปรากฏวามีกรณีไปรับการตรวจสุขภาพซ้ําเมื่อเดินทาง
ถึงแลวไมผานและถูกสงกลับ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว ผูศึกษาเห็นวาควร 1) ปรับ
ยุทธศาสตร และเปาประสงค กระทรวงแรงงาน ใหครอบคลุมภารกิจในการคุมครองคนงาน
2) ปรับโครงสรางการบริหารงานใหเปนเอกภาพ หรือเพิ่มกลไกหรือชองทางการติดตอประสานงาน
อาทิ การประชุมรวม และอบรมดูงานเกี่ยวกับหัวขอการเปลี่ยนนายจาง  การหางานใหม  การรับ
เร่ืองราวรองทุกข  และการชวยเหลือเมื่อประสบอันตรายหรือประสบปญหาตาง ๆ 3) การเตรียม
ความพรอมคนหางานใหเขมขนและรัดกุมยิ่งขึ้น 4) เพิ่มมาตรการจูงใจใหคนหางานทํางานจนครบ
สัญญาจาง  และ 5) เรงสงเสริมการยอมรับคนงานในระดับระหวางประเทศ โดยเฉพาะแรงงานผิด
กฎหมาย เพื่อใหคนงานไดรับการดูแลคุมครองที่ดีขึ้น ขอเสนอแนะดังกลาวคาดวาจะเปนประโยชน
ตอการดูแลคุมครองคนงานในประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีการศึกษาคนควาโดยละเอียดเปนรายประเทศ
ตอไป
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและสภาพปญหา
วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลก และการเปดการคาเสรีที่ดําเนินไปอยางตอเน่ือง

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายดานไมวาจะเปนดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง รวมทั้งการ
เคลื่อนยายคนอยางเสรี ประเทศอุตสาหกรรมในทุกภูมิภาคมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเ ศรษฐกิจสงผลตอการพัฒนาทางดาน
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรม คือ แรงงาน  ประเทศไทยก็เปนประเทศที่มีแรงงานนิยมไป
ทํางานในตางประเทศอยูเปนจํานวนมาก  แรงงานสวนใหญเปนแรงงานประเภท ไรฝมือ (Unskilled
labour)ในลักษณะของงานกรรมกร และคนงานภาคเกษตรกรรม  สวนแรงงานประเภทกึ่งฝมือ
(Semi  Skilled Labour) และแรงงานฝมือ (Skilled Labour ) คอนขางนอย และปจจุบันคนหางาน
สวนใหญก็ยั งคงนิยมเดินทางไปทํางานตางประ เทศ โดยเฉพาะคนหางานในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งตลาดหลักของแรงงานไทยจะอยูในแถบภูมิภาคเอเชีย และ
กลุมประเทศตะวันออกกลาง เชน ไตหวัน สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร  อิสราเอล สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส กาตาร ลิเบีย เปนตน โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี คนหางานยังคงนิยมเดินทางไปทํางาน
มากเปนลําดับตน ๆ เน่ืองจากสาธารณรัฐเกาหลียังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ทําใหมี
ความตองการจางแรงงานตางชาติ  เน่ืองจากแรงงานทองถิ่นไมนิยมทํางานบางประเภท คือ งาน 3 D
งานยากลําบาก(difficult)งานสกปรก (dirty) และงานเสี่ยงภัย (dangerous) ทําใหสาธารณรัฐเกาหลี
เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะงานในภาคการผลิตอุตสาหกรรม
การเกษตร และการกอสราง ประกอบกับการทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีมีรายไดดี  คาตอบแทน
คอนขางสูง

การจัดสงคนหางานไปทํางานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  เดิมเปนการจัดสงโดย
บริษัทจัดหางานเอกชน จนกระทั่งป พ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยนเปนการจัดสงโดยรัฐภายใตความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี  ตามระบบการจางแรงงานตางชาติ  หรือ
Employment Permit System (EPS) ซึ่งกําหนดใหกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รวมกับ
หนวยงาน Human  Resource  Development (HRD/Korea) ซึ่งเปนหนวยงานเอกชนภายใตการ
สนับสนุนดานการเงินและกํากับดูแลของกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีเปนผูดําเนินการจัดสง
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เทาน้ัน คนหางานไมตองเสียคาบริการใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากคาใชจายสวนตัว ไดแก คาหนังสือ
เดินทาง  คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน  คาตรวจลงตรา(วีซา) คาตรวจโรค  คาธรรมเนียมการเรียนภาษาเกาหลี
โดยกรมการจัดหางานจัดสรรงบประมาณอบรมเตรียมความพรอมดานภาษาเกาหลี วัฒนธรรมและ
การปรับตัวสนับสนุนดวย ซึ่งการจัดสงโดยรัฐน้ีไดรับความสนใจจากแรงงานไทยเปนอยางมาก
เปนเหตุใหในระยะแรกเร่ิมเกิดปญหาการหลอกลวงคนหางานโดยเรียกเก็บเงินจากคนหางาน และ
สัญญาวาจะจัดสงไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีได  ถึงแมจะสมัครสอบคัดเลือกกับกรมการจัดหางาน
ก็เรียกเก็บเงินจากผูสมัครหรือผูสอบผานการคัดเลือก โดยสัญญาวาจะจัดสงไปทํางานกอน
คนหางานรายอ่ืน หรือกับบริษัทนายจางที่จายคาจางที่ดีกวา เปนตน ภายหลังจากที่คนหางานไทย
ไดรับการจัดสงไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีโดยวิธีรัฐจัดสงแลว ขอดีที่บังเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด  คือ
ปญหาการหลอกลวงคนหางานไดลดนอยลงอยางมาก คนหางานเร่ิมรู จักคุนเคยกับการใช
ความสามารถพยายามสอบภาษาเกาหลีใหผานเพื่อไปทํางานโดยไมหลงเชื่อสาย/นายหนาจัดหางาน
เถื่อนที่แสวงหาผลประโยชนจากการหลอกลวงคนหางาน นอกจากน้ียังชวยแกไขปญหาการเรียก
เก็บคาบริการและคาใชจายที่สูงเกินไปจากคนหางานเพื่อใหบริการจัดสงไปทํางานตางประเทศ และ
ทําใหปญหาคนหางานเมื่อเดินทางไปถึงสาธารณรัฐเกาหลีแลวตองถูกสงกลับประเทศ เน่ืองจาก
พยายามเดินทางเขาไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีโดยไมถูกตองตามกฎหมายอีกดวย

นอกจากปญหาการหลอกลวงไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีแลว ปญหาสําคัญอีก
ประการหน่ึงเกี่ยวกับการจัดสงคนหางานไปทํางานในประเทศสาธ ารณรัฐเกาหลี  คือ การที่
คนหางานไดเดินทางไปทํางานแลว บางสวนมีการเดินทางกลับกอนครบกําหนดอันควรตามสัญญา
จางงาน เปนเหตุใหเกิดความสูญเสียตอตัวคนหางานเองที่ยังไมไดมีโอกาสทํางานใหกับนายจาง
เพียงพอคุมกับคาใชจายที่เสียไป เสียโอกาสของคนหางานอ่ืนที่ควรจะไดไปทํางานแทน อีกทั้งรัฐ
ตองสูญเสียทั้งงบประมาณและบุคลากรที่ใชสนับสนุนรวมถึงภาพลักษณของคนหางานไทยก็จะ
ไดรับผลกระทบในภาพรวม ความสูญเสียดังกลาวมักนําไปสูความเสียหายอ่ืน ๆ ตามมาทั้งในทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งควรที่จะไดรับการแกไขปองกันมิใหเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นนอยที่สุด ทั้งน้ี สถิติขอมูล
คนหางานไปทํางานตางประเทศเดินทางกลับกอนกําหนด มีดังน้ี ป พ.ศ. 2551 มีคนหางานเดินทาง
ไปทํางานตางประเทศเดินทางกลับกอนครบกําหนด  จํานวน 420 คน ป พ.ศ. 2552 จํานวน 791 คน
ป 2553 ต้ังแตเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 จํานวน 261 คน (ที่มา: กองตรวจและ
คุมครองคนหางาน  กรมการจัดหางาน ) สําหรับคนหางานที่ไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีหลบหนี
นายจางเดินทางกลับกอนกําหนดในชวง ป พ.ศ. 2547-2548 จํานวน 202 คน ป พ.ศ. 2549 - 2550
จํานวน 826 คน โดยจากสถิติของกระทรวงแรงงานเกาหลีในชวงป 2550 แรงงานไทยหลบหนี
นายจางเดินทางกลับกอนกําหนดมากเปนอันดับสองรองจากมองโกเลีย ในอัตรารอยละ 5.30
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(ที่มา:กระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี )และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเดินทางกลับกอน
กําหนดของคนหางานที่เดินทางไปทํางานประเทศญ่ีปุนโดยรัฐจัดสงตามระบบ IMM แลว พบวามี
อัตราสวนที่นอยกวา กลาวคือ อัตราของแรงงานไทยไปฝกงานประเทศญ่ีปุนตามระบบ IMM
หลบหนีนายจาง ในป 2550 คิดเปนรอยละ 0.83 เทาน้ัน

ผูศึกษาสนใจวาสาเหตุใดเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหคนหางานตองเดินทางกลับกอนเวลาอัน
ควร จากการสังเกตพบวาหากเปนระยะเร่ิมแรกของการทํางาน คนงานมักจะเดินทางกลับเน่ืองจาก
ปญหาในการปรับตัวใหเขากับที่ทํางานใหม  เชน ภาษา การใชชีวิตและความรูสึกคิดถึงบาน แต
หลังจากทํางานไปไดระยะหน่ึง สาเหตุจะเปลี่ยนแปลงไปเปนการที่คนหางานไมไดรับความเปน
ธรรมจากนายจางหรือคาจางไมจูงใจอีกตอไป ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองศึกษาใหเขาใจโดยชัดเจน
เพื่อนําไปสูการพิจารณาคนหามาตรการและแนวทางแกไขตอไป  นอกจากน้ีการไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลีเปนการจัดสงโดยรัฐ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการจัดสงโดยบริษัทจัดหางานเอกชน
แลว ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาวาการจัดสงโดยรัฐจะมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใดในการแกไขปองกัน
ปญหาการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงาน  อีกนัยหน่ึง เพื่อประเมินและตรวจสอบสมรรถนะ
ของหนวยงานของรัฐซึ่งมีทั้งอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  ทรัพยากร และบุคลากร ฯลฯ นับวาเปน
ภารกิจที่นอกจากนาสนใจแลว ยังมีความทาทายในเชิงวิธีการและแนวทางเสนอมาตรการปองกัน
แกไขปญหาอีกดวย

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหสาเหตุที่คนหางานตองเดินทางกลับกอนกําหนด
2) เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไป

ตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในฐานะผูจัดสง และ Human Resource
development (HRD/Korea) ซึ่งเปนหนวยงานภาคเอกชนภายใตการกํากับดูแลและสนับสนุนดาน
การจางงานของกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี  และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของในระบบการ
จัดสงและคุมครองดูแลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งปญหาอุปสรรคของระบบการ
จัดสงคนหางานไปทํางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS

3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการการปองกันแกไขปญหาการเดินทางกลับ
กอนกําหนดของคนงานไทยที่ไปทํางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอ่ืน ๆ ตอไป
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1.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษาเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

คนควาจากเอกสารทางวิชาการ (Documentary Research) งานวิจัย (Best Practices) และการวิจัย
แบบสํารวจ (Survey Research) การสอบถามและสัมภาษณคนหางาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
รวมทั้งศึกษาจากประสบการณการทํางานของผูศึกษา

1.4 ขอบเขตและเน้ือหาของการศึกษาสวนบุคคล
การศึกษา เร่ือง การเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานไทยที่ไปทํางานสาธารณรัฐ

เกาหลี มีขอบเขตการศึกษาจากขอเท็จจริง ขอมูล รายงานและสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเน้ือหาสาระ
เปนการศึกษาเชิงนโยบาย  มาตรการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดสงคนหางานไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี  ปญหาอุปสรรคของระบบการจัดสงคนหางานไปทํางานประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ตามระบบ EPS และเสนอมาตรการปองกันแกไข

1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา
คนหางาน หมายความวา   บุคคลซึ่งประสงคจะทํางานโดยเรียกหรือรับคาจางเปนเงิน

หรือประโยชนอยางอ่ืน
คนงาน หมายถึง   บุคลซึ่งตกลงทํางานกับนายจางโดยเรียกหรือรับคาจางเปนเงิน

หรือประโยชนอ่ืนโดยมีสัญญาจางแรงงานระหวางกัน
EPS หมายถึง Employment Permit System หรือระบบการจางแรงงาน

ตางชาติของสาธารณรัฐเกาหลี
HRD/Korea หมายถึง Human  Resource  Development ของสาธารณรัฐเกาหลี

ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน ไดรับการสนับสนุนดานการเงินอยูภายใตการกํากับ ดูแลของกระทรวงแรงงาน
สาธารณรัฐเกาหลี มีหนาที่บริหารจัดการแรงงานตางชาติที่เขาไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี

การเดินทางกลับกอนกําหนด หมายถึง  คนงานที่เดินทางกลับประเทศไทย หรือไป
ทํางานประเทศที่สามกอนสัญญาจางครบกําหนดมากกวา 1 เดือนขึ้นไป หมายถึง หน่ึงเดือน
สุดทายกอนครบสัญญา  คนงานสามารถเดินทางกลับประเทศเมื่อใดก็ไดตามความสะดวก โดยเปน
ความยินยอมของทั้งสองฝาย  ทั้งน้ีการเดินทางกลับกอนกําหนดใหรวมถึงคนงานที่ตรวจโรคไมผาน
ถูกจับกุมเน่ืองจากทะเลาะวิวาท เลนการพนัน หรือพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมาย คนงานที่หลบหนี
นายจางรายเดิมไปทํางานกับนายจางรายใหมโดยไมถูกตองตามกฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐ
เกาหลีดวย
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1) ทําใหทราบถึงสาเหตุที่คนงานตองเดินทางกลับกอนครบกําหนดตามสัญญาจางงาน
2) ทําใหทราบถึงระบบการบริหารจัดการของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไป

ตางประเทศ  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในฐานะผู จัด สงและHuman Resource
development (HRD/Korea) ซึ่งเปนหนวยงานเอกชน ภายใตการกํากับดูแล และสนับสนุนดานการ
จางงานของกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี  และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของในระบบการจัดสง
และคุมครองดูแลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งปญหาอุปสรรคของระบ บการจัดสง
คนหางานไปทํางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS

3) ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  และมาตรการการปองกันและแกไขปญหา
การเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานไทยที่เดินทางไปทํางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ
ประเทศอ่ืนตอไป

1.7 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1) ทําใหสามารถกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนหางานไดอยางมีประสิทธิผล
2) สามารถพัฒนาระบบการจัดสงคนหางานไปทํางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รวมทั้งการจัดสงคนหางานไปทํางานประเทศอ่ืนใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมมากขึ้น



บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ

การศึกษา เร่ือง การเดินทางกลับกอนกําหนดของคนหางานไปทํางานสาธารณรัฐ
เกาหลี เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ  มีแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับ
ดังน้ี

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุการเดินทางกลับกอนกําหนด ประกอบดวย แนวคิดการยาย
ถิ่นขามชาติ แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ ทฤษฎีแรงจูงใจ และ
ผลประโยชนตอบแทน แนวคิดกลุมน้ีอธิบายสาเหตุที่ทําใหคนงานเดินทางไปทํางานขามชาติ ซึ่งผู
ศึกษาจะนํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อใหทราบสาเหตุที่ทําใหคนงานตองเดินทาง
กลับประเทศ ในมุมกลับกัน

แนวคิดและทฤษฎีกลุมน้ีไมไดอธิบายโดยตรงกับสาเหตุที่คนงานเดินทางกลับประเทศ
ตนทาง แตเปนกรอบแนวความคิดที่อาจนํามาอนุมานได   หากมองในมุมกลับกันวาเมื่อปจจัยที่เปน
ตัวผลักดันใหคนหางานเดินทางไปทํางาน กลับกลายเปนปจจัยที่เปนตัวดึงดูดใหคนงานตองเดินทาง
กลับประเทศตนทางกอนกําหนดไดเชนกัน และอีกทางหน่ึงปจจัยที่เปนตัวดึงดูดใหคนหางาน
เดินทางไปทํางานตอมากลับกลายเปนปจจัยผลักดันใหคนงานตองเดินทางกลับกอนกําหนด

2.2 ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร (Communication) และการมีสวนรวม (Participation) และ
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practices) แนวคิดกลุมน้ีจะนํามาเปนกรอบ
วิเคราะหในการเสนอมาตรการและแนวทางปองกันและแกไขปญหาการเดินทางกลับกอนกําหนด
ของคนงานที่เดินทางไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี โดยจะไดพิจารณาประกอบกับนโยบายรัฐบาล
ดานแรงงาน แผนยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552 – 2555 นโยบายกระทรวงแรงงาน
วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายและการบริหารจัดการของกรมการจัดหางาน รวมถึงกฎ ระเบียบ ขอ
กฎหมาย และขั้นตอนกระบวนการการจัดสงคนหางานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS
เพื่อตรวจสอบวานโยบาย/แผนงาน และการบริหารจัดการของรัฐยังมีชองวางหรือจุดออนใดบางที่
ยังตองแกไขปรับปรุง

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4 สรุปกรอบแนวคิดและตัวแบบที่ใชในการศึกษา
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2.1. แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุการเดินทางกลับกอนกําหนด
2.1.2 แนวคิดการยายถิ่นขามชาติ

กฤตยา  อาชวนิจกุล (2545) กลาววา ปรากฏการณยายถิ่นขามชาติ มีแนวคิดหลักวาใน
ปจจุบันทั่วโลกมีรัฐ-ชาติสมัยใหมอยูทั้งหมด 185 ประเทศ ประกอบกันขึ้นเปนชุมชนนานาชาติ แต
รัฐ-ชาติเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไมกี่รอยปที่ผานมา เกิดขึ้นประมาณคริสตศตวรรษที่ 19 ในอดีต
กอนการกอตัวขึ้นเปนรัฐ - ชาติน้ัน มนุษยแตละสังคมเดินทางไปมาหาสูขามบานขามเมืองไดคอน
ขามเสรี เมื่อมีการกําหนดอาณาเขตดินแดนในแตละรัฐชาติขึ้น จึงมีคํากลาววา คนตองขามชาติ
เพราะชาติมาขามคนกอน น่ันคือ พื้นที่ภูมิศาสตรกายภาพถูกกําหนดและกํากับโดยภูมิศาสตร
การเมืองแบบเอกภาพ (geo - political entity) พื้นที่ทางภูมิศาสตรจึงกลายเปนพื้นที่ทางการเมืองที่มี
รัฐบาลของแตละประเทศทําหนาที่ดูแลเขตแดน แผนดิน และประชากรในเขตการปกครองเฉพาะ
ของตัวอยางชัดเจน

สําหรับมุมมองที่ เกาแกที่สุด ซึ่งยังมีกลาวถึงเสมอ คือ การใหความสําคัญกับ
แรงผลักดันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศตนทาง และแรงดึงดูดจากประเทศปลายทาง
ทฤษฎีการยายถิ่นแนวเศรษฐศาสตรดวยปจจัยดึงดูดและปจจัยผลักดัน (push and pull factors)
อันเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญตอความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางพื้นที่ที่ทําใหมีการเคลื่อนยาย
จากพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจไมดี ไมมีงานทําแตมีกําลังแรงงานจํานวนมากไปยังพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดีกวา
และมีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก แตขาดแคลนแรงงาน และใหคาตอบแทนที่สูงกวา
แนวคิดลักษณะน้ีอธิบายการยายถิ่นของประชากรวาเปนผลจากปฏิสัมพันธของโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกตางกันระหวางพื้นที่อันเปนกระบวนการ ที่ทําใหเกิดความสมดุลทางสังคมและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ 2 พื้นที่ขึ้น

แนวคิดในเชิง Push – Pull Theory น้ี จึงถูกปรับเรียกใหมเปน Economic Equilibrium
Approach และใชคําอธิบายเพิ่มเติมดวยแนวคิดที่วา เครือขายทางสังคม (Social Network) หรือ
แนวคิดเครือขายของการยายถิ่น(Migration Network Theory) ที่เกื้อหนุนใหการยายถิ่นสะดวก
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาไปดวย เพราะตองการชี้ให เห็นสาเหตุการยายถิ่นในระดับ
ปจเจกบุคคล และครัวเรือนวามีความสําคัญไมนอยไปกวาสาเหตุดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปน
ปจจัยระดับมหภาคหรือระดับโครงสรางเพียงดานเดียว แนวคิดน้ีชี้ชัดวาการที่ผูยายถิ่นไดรับความ
ชวยเหลือ หรือชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง การหาที่อยู และหางานในถิ่นปลายทาง
นับเปนปจจัยสงเสริมสําคัญที่อยูเบื้องหลังการยายถิ่นทุกรูปแบบ และกอใหเกิดการยายถิ่นตามมา
แบบลูกโซ (chain migration) กลุมผูใหความชวยเหลือสวนใหญ คือ ญาติพี่นอง และเพื่อนฝูง แตใน
กระแสของการยายถิ่นขามชาติที่ละเมิดกฎเกณฑของประเทศปลายทาง ผูชวยอํานวยความสะดวก
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ในการจัดการเคลื่อนยายผูอพยพมักเรียกรองเงินเปนคาตอบแทนอยางเอารัดเอาเปรียบและมักให
ขอมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ซึ่งอาจเปนขอมูลที่มีความจริงเปนบางสวน หรือเปนเท็จ
ทั้งหมด หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การลอลวงหรือหลอกลอใหเชื่อเพื่อหวังตักตวงผลประโยชน

สําหรับประเทศไทย การยายถิ่นไปตางประเทศของแรงงานไทยในชวงหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ เปนการตัดสินใจโดยคาดวาจะไดรับรายไดมากที่สุดและเปนการลดความเสี่ยงใหนอย
ที่สุด โดยมีแนวคิดวา (ศรายุทธ   กอุพาณิชานนทและคณะ,2546 หนา 32- 33)

1. รายไดที่ไดรับอาจไมแตกตางกันมากนัก เพราะตนทุนในการเดินทางไปทํางานสูง
แตการมีขอมูลประกอบการตัดสินใจทําใหสามารถคาดการณไดวาจะมีรายไดคุมกับการลงทุน

2. การไปทํางานตางประเทศ  ถือเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง เน่ืองจากการอยู
กับบานก็เสี่ยงกับความยากจนหรืออดอยาก  ดังน้ัน  ครอบครัวโดยทั่วไปจะกระจายความเสี่ยงโดย
การใหสมาชิกในครอบครัวออกไปหางานทําทั้งในประเทศและตางประเทศ

3. รัฐบาลของประเทศตาง ๆ มักเขาไปแทรกแซงการยายถิ่นโดยการออกนโยบายซึ่งมี
ผลไมเฉพาะแตตลาดแรงงานแตยังมีผลตอตลาดทุน และตลาดอ่ืน ๆ ดวย  เชน การลดคาใชจายใน
การเดินทางไปทํางานในตางประเทศ การประกันการวางงาน เปนตน จึงมีผลจูงใจในการไปทํางาน
ตางประเทศ

ตัวแบบการอพยพโยกยายถิ่นฐาน ของ Michael  P.  Todaro (Todaro,1977 หนา 261)
อธิบายลักษณะของการอพยพโยกยายถิ่นฐานวา

1. การอพยพโยกยายถิ่นฐาน มีแรงกระตุนจากผลประโยชนของเศรษฐกิจในลักษณะ
การเปรียบเทียบผลประโยชนกับคาใชจายซึ่งสวนใหญมักจะอยูในรูปทางการเงิน แตก็มีปจจัย
ทางดานจิตวิทยาอยูดวย

2. การตัดสินใจที่จะอพยพโยกยาย ขึ้นอยูกับชองวางความแตกตางของคาจางที่คาดหวัง
มากกวาที่ไดรับจริง

3. โอกาสที่จะหางานไดในเมืองมีความผกผันกับอัตราการวางงานในเมือง
4. อัตราการอพยพโยกยายจะมีคาเปนศูนย ในกรณีที่ในเมืองไมมีความเติบโตของอัตรา

ตําแหนงงานวาง  ถึงแมชองวางระหวางรายไดระหวางในเมืองกับชนบทจะแตกตางกันมากเพียงใด
ก็ตาม

ทฤษฎี “แรงผลักดัน - แรงดึงดูด” ของ Everette S. Lee (1966)แบงปจจัยที่กอใหเกิด
การอพยพโยกยายออกเปน 2 กลุม  ปจจัยผลักดัน คือ สิ่งที่ไมดีในประเทศที่คนคนน้ันอาศัยอยู และ
ปจจัยดึงดูด ไดแกสิ่งที่ดึงดูดใหคนเขาไปหาอีกที่หน่ึง
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ปจจัยผลักดัน
 งานไมมีเพียงพอ
 โอกาสนอย
 ความเปนอยูแบบด้ังเดิม
 ความไมพึงพอใจสวนตัว
 ความอดอยากหรือแหงแลง
 ความหวาดกลัวทางการเมือง หรือการตามลาประหัตประหาร
 การดูแลทางการแพทยไมดี
 การสูญเสียทรัพยสิน
 ความกลัวความตาย
 ภัยธรรมชาติ
 ขาดอิสรภาพทางการเมืองและศาสนา
 มลภาวะ
 ที่พักอาศัยไมดี
 ประเด็นเกี่ยวกับนายทุนเจาของที่ดิน
 การคุกคามขมขู
 ความรูสึกถูกแบงแยก  เอาเปรียบ
 โอกาสสมรสมีนอย
ปจจัยดึงดูด
 โอกาสไดงานทํา
 ความเปนอยูที่ดีกวา
 เสรีภาพทางการเมืองและศาสนา
 ความสุขสบาย
 การศึกษา
 การดูแลทางการแพทยที่ดีกวา
 ภูมิอากาศ
 ความมั่นคงปลอดภัย
 สายสัมพันธทางครอบครัว
 การสงเสริมอุตสาหกรรม
 โอกาสไดสมรสมีมากกวา
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แนวคิดดานการอพยพโยกยายถิ่นฐานสมัยใหม อาทิ Martin และ Midgley (2003)
Bauder (2006) กลับใหความสําคัญกับการโยกยายถิ่นฐานวาเปนตัวกําหนดตลาดแรงงานมากกวา
การที่จะเห็นวาตลาดแรงงานเปนตัวกําหนดการโยกยายถิ่นฐาน  ดังจะเห็นไดวาขณะน้ีการโยกยาย
ถิ่นฐานขามประเทศมีความจําเปนอยางมากตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรม

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแรงงาน
อดิศร  เกิดมงคล (2552) กลาววา  แรงงานขามชาติเปนปรากฏการณของวัฒนธรรม

โลกาภิวัตนที่มีลักษณะรวมสําคัญ 5 ประการ  ไดแก
ประการแรก เปนปรากฏการณระดับนานาชาติเน่ืองจากเปนการเดินทางจากประเทศ

หน่ึงเขาไปทํางานในอีกประเทศหน่ึง จากระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมหน่ึงเขาไปติดตอ
สัมพันธ (ผานการจางงาน) กับอีกระบบหน่ึง สะทอนใหเห็นวาพรมแดนของรัฐชาติที่เคยถูกปดกั้น
ดวยอุดมการณทางการเมือง หรือการกีดกันทางเศรษฐกิจในชวงสงครามเย็นไดเปดกวางมากขึ้น

ประการที่สอง  แรงงานขามชาติแทที่จริงก็คือ การไหลเวียนของกําลังคนในวัยทํางาน
จากประเทศที่ระบบเศรษฐกิจที่มีภาคเกษตรกรรมเปนหลักไปยังประเทศที่มีอุตสาหกรรมและ
บริการเปนหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากประเทศที่ยากจนกวาไปยังประเทศที่
รํ่ารวยมากกวา

ประการที่สาม ความยากจนและความตองการโอกาสในชีวิต ยังคงเปนแรงผลักดันที่
สําคัญของการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ แรงงานไมวาจะเปนกรรมกร คนทํางานบานหรือโสเภณี
ตางก็ด้ินรนทํางานหาเงินเพื่อสงกลับไปชวยเหลือครอบครัวของตน เงินตราตางประเทศไมเพียงแต
จะชวยเหลือครอบครัวของแรงงานแตละคนแลวยังชวยหลอเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศไดอีกดวย

ประการที่สี่  ปมปญหาของแรงงานขามชาติซับซอนและหลากหลายม ากขึ้น  เชน
เกี่ยวของกับการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศ (กรณีของฟลิปปนส) การแพรระบาดของ
โรคเอดส การขยายตัวของแกงใตดินขามชาติที่ทําธุรกิจผิดกฎหมาย เชน การลักลอบขนคนเขาเมือง
การลักลอบคาประเวณีและยาเสพติดในบางกรณี เปนตน

ประการสุดทาย แรงงานขามชาติเปนปรากฏการณที่สะทอนใหเห็นวา สังคมนานาชาติ
ในโลกสมัยใหมมีการติดตอเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจ การเมือง การติดตอสื่อสารและสังคม
วัฒนธรรมมากขึ้น แรงงานจากไทย และฟลิปปนสชวยใหธุรกิจการกอสรางในไตหวัน
เจริญกาวหนา คนทํางานบานและคนเลี้ยงเด็กจากฟลิปปนสชวยใหคนวัยทํางานของฮองกง และ
สิงคโปรมีเวลาทํางานมากขึ้น เปนตน ในกรณีของประเทศไทยการยายถิ่นขามพรมแดนไปมา
ระหวางประชาชน 2 ประเทศที่พรมแดนติดตอกัน เชน ไทย - พมา ไทย - ลาว ไทย – กัมพูชา และ
ไทย - มาเลเซีย เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในอดีตการยายถิ่นเปนไปเพื่อ
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การกวาดตอนประชาชนของฝายที่ปราชัยจากการรบพุงไปเปนประชาชนของประเทศตนเอง  แตใน
ปจจุบันการยายถิ่นเปนเร่ืองของการเปดเสรีทางการคา การลงทุนของประเทศที่มีความพรอม
มากกวา

สาเหตุสําคัญของการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ ประกอบดวย ปจจัยผลักดัน
จากประเทศที่แรงงานเคลื่อนยายออก และปจจัยดึงดูดแรงงานเคลื่อนยายเขา คือ

1. ปจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนยายออก
สาเหตุสําคัญที่ทําใหแรงงานเคลื่อนยายออกจากประเทศบานเกิดของตนเอง ไดแก
1.1 อัตราการวางงาน (Unemployment) อยูในอัตราสูงและการทํางานตํ่าระดับ

(Underemployment) แรงงานสวนเกินที่เกิดจากการวางงานและการทํางานตํ่าระดับในประเทศน้ัน
เปนผลมาจากการไมสามารถหางานทําที่ตรงกับความรูความสามารถของตนเอง ขณะที่แรงงาน
บางสวนมีความพยายามที่จะหางานทําในประเทศชั่วระยะเวลาหน่ึง แตเขาไมสามารถหางานที่ตรง
กับความตองการไดแลว ทําใหแรงงานสวนหน่ึงมีแนวโนมอยางมากที่จะเคลื่อนยายออกสู
ตางประเทศ

1.2 ระดับคาจางที่ตํ่ากวาเมื่อเทียบกับตางประเทศ และอาชีพที่มีลักษณะเดียวกัน ถา
เปรียบเทียบกันในเร่ืองคาจางหรือเงินเดือนที่ไดรับขณะทํางานในประเทศ โอกาสการเคลื่อนยาย
แรงงานไปตางประเทศยอมมีมากกวาคาจางและเงินเดือนในตางประเทศมีอัตราคาจางที่สูงกวา

1.3 การขาดสิ่งจูงใจสําหรับความกาวหนาในอาชีพ แรงงานที่มีความรูความชํานาญ
สูงแตไมสามารถมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนเอง ยอมเกิดความรูสึกอยากเคลื่อนยาย
ไปทํางานในตางประเทศ นอกจากน้ีสิ่งจูงใจ ซึ่งไดแกความกาวหนาในอาชีพก็เปนอีกประการหน่ึง
ที่ทําใหแรงงานกลุมน้ีตองการเคลื่อนยายไปทํางานยังตางประเทศ

1.4 นโยบายกําลังคนที่ไมเหมาะสม การวางแผนกําลังคนที่ เหมาะสมทําใหเกิดการ
พัฒนาไปตามระบบของงาน แตขณะที่ประเทศดอยพัฒนาไมมีการวางแผนพัฒนากําลังคนทําให
ขาดความรูความสมดุลระหวางงานกับบุคลากรเปนเหตุใหกําลังแรงงานบางสวนอาจกลายเปน
แรงงานสวนเกินได แตขณะเดียวกันบางประเทศอาจตองการกําลังคนที่เปนสวนเกินน้ี ทําให
แรงงานดังกลาวตองการเคลื่อนยายออกไปนอกประเทศได

1.5 ปจจัยทางสังคมและการเมือง แรงงานบางสวนอาจตองการอพยพเคลื่อนยายไป
ตางประเทศ เปนเพราะไมพอใจในสภาพสังคมและการเมืองที่เปนอยูอันเน่ืองมาจากความวุนวาย
และความแตกตางของกลุมการเมืองในประเทศ
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2. ปจจัยดึงดูดในประเทศที่แรงงานเคลื่อนยายเขา
สาเหตุดึงดูดใหแรงงานเคลื่อนยายจากประเทศบานเกิดเขาสูประเทศใดประเทศหน่ึง

ไดแก
2.1 ระดับคาจางและเงินเดือนที่สูงกวาประเทศบานเกิดของแรงงาน สิ่งจูงใจทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญของแรงงาน ไดแก ระดับคาจางและเงินเ ดือน ถาแรงงานในอาชีพตางๆ พบวา
แรงงานประเภทเดียวกันกับเขาในตางประเทศน้ัน มีระดับคาจางหรือเงินเดือนที่สูงกวามาก ก็จะเปน
สิ่งดึงดูดใจใหแรงงานเหลาน้ีตองการอพยพเคลื่อนยายออกไปทํางานยังถิ่นใหมได

2.2 การขาดแคลนแรงงานในบางสาขา ถาหากมีการเผยแพรขาวสารความรูเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงาน ทําใหแรงงานในตางประเทศไดทราบถึงประเภทแรงงานที่ขาดแคลนเหลาน้ีไดเปน
อยางดี

2.3 โอกาสสําหรับความกาวหนาในอาชีพ ประเทศที่พัฒนาแลวยอมมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี ประกอบกับการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ยุติธรรมยอมเปนสิ่งที่
พึงปรารถนาของแรงงานโดยทั่วไปอยูแลว และสภาพน้ีเองจะเปนสิ่งดึงดูดใหแรงงานที่มีความรู
ความชํานาญจากประเทศดอยพัฒนาเคลื่อนยายไปทํางานในตางประเทศเพื่อโอกาสกาวหนาใน
อาชีพของตนเอง

2.1.3 แนวคิดแรงจูงใจและผลประโยชนตอบแทน
สิ่งจูงใจ หมายถึง วัตถุหรือสภาวะใดๆ ที่สามารถเราใหเกิดแรงจูงใจได อันสามารถ

นําไปเปนผลประโยชนตอบแทน ซึ่งการบริหารที่ดีจะตองอาศัยทั้งระบบการจูงใจที่ดีตองอาศัย
สิ่งจูงใจที่ดีผลประโยชนตอบแทนที่ถูกตองเหมาะสมดวย ซึ่งในการศึกษาน้ีเน่ืองจากเปนการศึกษา
สาเหตุที่คนงานเดินทางกลับกอนกําหนดจึงมุงเนนผลการตรวจสอบวาหลังจากเดินทางไปทํางาน
แลวแรงจูงใจและผลประโยชนตอบแทนที่คาดวาจะได ไดสูญหายไปหรือไมเปนไปตามที่ได
คาดหวังไวแลวเปนสาเหตุใหเดินทางกลับประเทศ โดยแบงประเภทของสิ่งจูงใจออกเปน 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ

1. สิ่งจูงใจที่เปนตัวเงิน (Financial incentive) สิ่งจูงใจประเภทน้ีมีลักษณะที่เห็นไดงาย
และมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงานของพนักงาน

ออฟซอล และดันเนตเต (Opsahl and Dunnette อางถึงใน อมรรัตน กลับคลาย, 2551,
หนา 5) ไดพยายามอธิบายถึงผลกระทบของเงินที่มีตอการปฏิบัติงานวา

- เงินเปนเสมือนตัวเสริมแรงที่มีเงื่อนไข ทฤษฏีน้ีกลาววาเงินเปนตัวเสริมแรงขั้นพื้นฐาน
สวนการแสวงหาสถานภาพ เปนตัวเสริมแรงขั้นที่สอง

- เงินเปนเสมือนสิ่งตอบแทนที่มีเงื่อนไข
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- เงินเปนเสมือนเปนตัวลดความวิตกกังวล
- เงินเปนเสมือนองคประกอบทางความสุข
- เงินเปนเสมือนตัวกลางของ “การใชเปนเคร่ืองมือ”
การจายเปนเงินใหแกผูที่เราตองการจูงใจมีมากมายหลายวิธีและเปนวิธีการที่คอนขาง

จะไดผลดี เชน การใชอัตราจางและเงินเดือนที่เปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานนับวาเปนวิธีการที่
ไดผลและใชกันแพรหลายที่สุด

การจายโบนัส มีลักษณะเชนเดียวกับการใชอัตราจางและเงินเดือนเปนสิ่งจูงใจเพราะ
การจายโบนัสโดยทั่วไปมักจายในรูปของเงิน เปนเงินเพิ่มขึ้นจากคาจางและเงินเดือน

การแบงปนผลกําไร (Profit sharing) ซึ่งหมายถึงวิธีการที่นายจางจายหรือใหผลประโยชน
ตอบแทนแกลูกจางมากกวาปกติ

การใหบําเหน็จ บําเหน็จเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีมานานแลวโดยมอบใหเมื่อ
พนักงานทําความดี

การใหบํานาญ ระบบบํานาญ ใชไดผลพอสมควรสําหรับการทํางานในประเทศไทย
เพราะคนยอมนึกถึงสวัสดิภาพเมื่อออกจากงาน และไมมีความสามารถในการปฏิบัติงานแลว

การใหประโยชนเกื้อกูล (Fringe benefit) ประโยชนเกื้อกูลน้ีอาจมองไมเห็นในรูปของ
ทางดานการเงินโดยตรง แตก็ชวยทําใหฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนงานหรือลูกจางภายใน
องคการดีขึ้น

การจัดกองทุนสงเคราะห (Financial service) เพื่อชวยเหลือคนงานหรือลูกจางในกรณี
เกิดความเดือดรอนทางดานการเงิน

2.สิ่งจูงใจที่มิใชตัวเงิน (Non Financial incentive) สิ่งจูงใจประเภทน้ีสวนใหญมักเปน
เร่ืองที่จะสามารถสนองความตองการทางจิตใจ ลักษณะสําคัญของสิ่งจูงใจที่ไมใชตัวเงิน คือการใหสิ่งอ่ืนที่
มิใชเงินแกผูที่เราตองการจูงใจ ซึ่งนับวาเปนสิ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานขององคการเชนกัน สิ่งจูงใจที่ไม
เปนตัวเงินอาจแบงเปนลักษณะตาง ๆ กันไดดังน้ี  คือ

- การยกยองและการยอมรับนับถือ (Recognition) คนงานที่ปฏิบัติงานไดผลดีเดน
ควรที่จะไดรับการยกยองชมเชย

- การมีความรูสึกวาไดเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ (Sense of belonging) การที่คนงาน
มีความรูสึกวาไดเปนสวนหน่ึงของหมูคณะหรือองคการน้ีเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญ

- การแขงขัน (Competition) การแขงขันใช เปนสิ่งจูงใจในการกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมตามที่องคการปรารถนาไดอยางดี



14

- การเขามีสวนรวม (Participation) การเขามีสวนรวมเปนที่ยอมรับกันวาเปนสิ่งจูงใจ
ที่ดีที่สุดอยางหน่ึง

- โอกาสกาวหนา (Opportunity) ความเจริญกาวหนายอมเปนสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน
ในการปฏิบัติงานในทุกระดับชั้นในทุกองคการ

- ความยุติธรรม (Fairness) ความยุติธรรมเปนเคร่ืองมือที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของนัก
บริหารที่จะใชเปนสิ่งจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางเสมอตนเสมอปลาย

- บริการทางดานสันทนาการ (Recreational service) นักวิจัยทางสังคมศาสตรยอม
ทราบดีวา สิ่งแวดลอมหรือสิ่งรอบดานมนุษยยอมมีอิทธิพลมากตอมนุษย ไมวาโดยทางรางกายและ
จิตใจ สภาพแวดลอมทางสังคมน้ี ทําใหสมาชิกของสังคมตองผจญกับความเครงเครียดทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ รางกายมนุษยไมใชเคร่ืองจักรจึงตองการพักผอนหยอนใจ เพื่อใหพลังงานที่ใช
ไปกลับฟนคืนมา พรอมที่จะเผชิญกับปญหาตางๆ ไดอีกตอไป

- การประกันสุขภาพ (Health Insurance) การจัดใหมีการประกันความมั่นคงทางกาย
ดวยการใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในการทํางานและมีคาชดเชยเมื่อเกิดความ
กระทบกระเทือนดานสุขภาพอนามัย

- การจัดสวัสดิการแบบใหเลือกได (Cafeteria Style Benefit) คือการใหบริการแบบ
ใหมที่เพิ่งเร่ิมในทศวรรษ 1960 ไดแก การใหคนงานหรือบุคลากรในองคการเลือกเอาผลประโยชน
ตอบแทนอยางใดอยางหน่ึงที่คนชอบในมูลคาเทาๆ กัน หรือใกลเคียงกัน

- การจัดใหมีการติดตอสื่อสารที่สะดวก (Communicating Employee Benefits) ไดแก
การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร เปนตน

นอกจากน้ี Chester I. Barnard (1968, P. 142 - 149) ไดแบงลักษณะของสิ่งจูงใจที่เปน
เคร่ืองกระตุนใหคนเกิดความพึงพอใจในการทํางานได ดังน้ี

1. สิ่งจูงใจที่ เปนวัตถุ (Material Inducements) ไดแก  เงินสิ่งของตอบแทนที่ใหแก
ผูปฏิบัติงานในรูปของวัตถุ

2. สิ่งจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาสของบุคคล (Personal Non – Material Opportunities) หมายถึง
โอกาสที่มีชื่อเสียง ไดรับเกียรติยศ การยอมรับหรือโอกาสที่จะไดรับตําแหนงอ่ืนๆ ที่ดีกวา

3. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Conditions) ไดแก
สภาพวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน

4. ผลประโยชนทางอุดมคติ (Ideal Benefactions) หมายถึง การที่หนวยงานสนองความ
ตองการของบุคคลในดานความภูมิใจที่ไดแสดงฝมือ ความรูสึกพอใจที่ไดทํางานอยางเต็มที่
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5. ความดึงดูดใจในทางสังคม (Associational Attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ
ฉันทมิตรในหมูผูรวมงาน การยกยองยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน

6. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการทํางาน โดยปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมตรงกั บ
ความสามารถของบุคคล และทัศนคติของผูปฏิบัติงาน (Adaptation of Conditions to Habitual
Methods and Attitudes) หมายถึง การปรับวิธีการทํางานใหเหมาะสมตรงกับความสามารถและให
สอดคลองกับทัศนคติของแตละบุคคล

7. โอกาสที่จะมีสวนรวมงานอยางกวางขวาง (The Opportunity of Enlarged Participation)
หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมซึ่งชวยใหบุคลากรมี
ความรูสึกวาตนเปนบุคคลสําคัญของหนวยงาน

8. สภาพของการอยูรวมกันฉันทมิตร ( The Condition of Communion) หมายถึง ความ
พอใจของบุคลากรที่มีอยูรวมกันฉันทมิตร รูจักกันอยางกวางขวาง สนิทสนม กลมเกลียว รวมมือกัน
อยางดีในการทํางาน

โดยสรุปจากแนวคิดและงานวิจัยเกี่ยวกับการยายถิ่นขามชาติ และแรงจูงใจและสิ่งจูงใจ
ขางตน จะเห็นไดวาปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีลวนมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจยายถิ่นของ
แรงงาน รวมถึงการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ และการตัดสินใจเดินทางกลับกอนกําหนด ซึ่ง
เปนหัวขอที่จะศึกษาในรายละเอียดตอไป

แนวคิดและทฤษฎีปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด (Push – Pull Theory) นับวาเปนกรอบ
แนวคิดตนแบบที่สําคัญที่สุดแนวคิดหน่ึง  ในการอธิบายปรากฏการณเคลื่อนยายแรงงานขามชาติอีก
แนวคิดหน่ึงมุงเนนที่การตัดสินใจของผูอพยพยายถิ่นวา  มีผลดี ผลเสีย (cost - benefit analysis)
อยางไรก็ตามในการตัดสินใจอพยพยายถิ่น โดยใหความสําคัญกับความคาดหวัง (expected) ที่จะ
ไดรับภายหลังการอพยพโยกยายถิ่นมากกวาสิ่งที่ไดรับจริง   ซึ่งผูศึกษาจะไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ สิ่งจูงใจมาประกอบในการศึกษาคร้ังน้ี โดยรวมการมองภาพกวางของระบบเศรษฐกิจโลก
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการอพยพโยกยายถิ่น ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูอพยพ
โยกยายถิ่น อาทิ ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก  การเคลื่อนยายคนเสรี และการขาดแคลนแรงงาน
ระดับลางในทุกภูมิภาคทั่วโลก  รวมถึงแนวคิดที่วา ขณะน้ีเศรษฐกิจมิไดเปนตัวกําหนดการอพยพ
โยกยายถิ่นอีกตอไป  หากแตการอพยพโยกยายถิ่นเปนตัวกําหนด (regulate  or  shape) เศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคของโลกไดดวย

ผูศึกษาขอย้ําอีกคร้ังหน่ึงวา  การศึกษาน้ีจะกลับตัวแปรจากแนวคิดทฤษฎีดังกลาว
ขางตนเปนตรงกันขาม กลาวคือ จากแรงผลักดันเปนแรงดึงดูดใหคนงานเดินทางกลับ และจากแรง
ดึงดูดเปนแรงผลักดันใหคนงานเดินทางกลับ เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาสาเหตุการเดินทาง



16

กลับกอนกําหนดของคนงานไทยที่ทํางานอยูในสาธารณรัฐเกาหลี อีกนัยหน่ึงมีปจจัยใดเปนตัว
ผลักดันและดึงดูดใหคนงานเดินทางกลับประเทศตนทางโดยศึกษาประกอบกับแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการตัดสินใจ  ภาวะเศรษฐกิจโลก และการอพยพโยกยายถิ่นในฐานะเปนตัวแปรนํา
(independent variable) และจะไดศึกษาจากขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2552 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบันมายืนยันขอสมมติฐานในทางทฤษฎี

2.2 ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร (Communication) และการมีสวนรวม (Participation) และแนวคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best  Practices)

2.2.1 ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เกิดขึ้นเน่ืองจาก

นักคิดเห็นพองตองกันวา  การสงผานขอมูลขาวสารไปยังผูรับแบบทางเดียวไมสามารถเปน
หลักประกันไดวา  ผูรับจะไดรับขอมูลขาวสารเหลาน้ันไปโดยสมบู รณแบบ  ปราศจากความ
ผิดเพี้ยนและความเขาใจคลาดเคลื่อน  ซึ่งจะเปนเหตุใหวัตถุประสงคในการสงขาวสารน้ันผิดเพี้ยน
ไปไมบรรลุผล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หากเปนขอมูลสําคัญเกี่ยวกับแผนงาน /โครงการ  พัฒนาที่
จะตองขอความรวมมือจากผูรับขาวสาร  การสื่อสารแบบทางเดียว  จะยิ่งประสบปญหาในการ
ถายทอดขอมูลขาวสารเหลาน้ันมากยิ่งขึ้น

นักคิดที่สนับสนุนการติดตอสื่อสารแบบสองทางเชื่อวาการสื่อสารยอนกลับ
(feedback) จะชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจหรือผูสงขอมูลขาวสารไดรับขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจหรือปรับปรุงขบวนการสงผานขอมูลขาวสารน้ันๆ ใหดียิ่งขึ้น(Fett , 1972 และ Fett
and  Schneider , 1973)

อยางไรก็ตาม  ยังมีนักคิดอีกกลุมที่เห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารยอนกลับก็ยังไม
เพียงพอที่จะเปนหลักประกันไดวาการสงขอมูลขาวสาร  จะเปนไปดวยความสมบูรณไมผิดเพี้ ยน
หากปราศจากชองทางหรือโครงสรางพื้นฐานที่จะนําขอมูลยอนกลับ (Gonzalez ,1986) และ
ทรัพยากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลยอนกลับ (Kaufman , 1973) นอกจากน้ียังรวมถึงการที่ผูมี
อํานาจตัดสินใจสนใจรับฟงขอมูลขาวสารยอนกลับเหลาน้ันดวยหรือไม

Reeder  (1972) กลาววา “แมระบบการรับฟงขอมูลขาวสารจะดีเลิศเพียงใด  กลับ
กลายเปนวาผูมีอํานาจนอกจากจะไมรับฟงขอมูลขาวสารจากภายนอกแลวยังเปนผูปดบังมิใ ห
ขาวสารที่ไมพึงประสงคเล็ดลอดออกไปสูสังคมภายนอกดวย”

ดังน้ัน  อาจสรุปไดวาลําพังการสงเสริมใหมีการติดตอสื่อสารแบบสองทาง  ก็ยังไม
เพียงพอที่จะทําใหเชื่อมั่นไดวาผูรับขาวสารจะไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตามที่ผูสงขาวสาร
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ตองการ ผูสงขาวสารจําเปนตองมีความจริงใจที่จะรับฟงและลงทุนในการสงเสริมใหมีชองทางรับ
ขาวสารจากผูรับขาวสารดวยในขณะเดียวกัน

นอกจากน้ียังมีแนวคิดเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลักษณะสถาบัน Newman (1976 ,หนา 476)
กลาววา“ ขอมูลขาวสารในลักษณะสถาบัน  แตกตางจากขอมูลขาวสารในตลาดทั่วไปโดยที่ขอมูล
ขาวสารในลักษณะสถาบันถูกกระจายออกไปมิใชเพราะผลประโยชนทางเศรษฐกิจของปจเจก
บุคคลผูรับขาวสาร  มันมิไดถูกสงผานตามชองทางการตลาดตามปกติ และมักจะไมคิดมูลคา

2.2.2 แนวคิดการมีสวนรวม (Participation)
ความหมายของการมีสวนรวม
ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ  ไดประมวลความหมายของการมีสวนรวมของนักเขียน

หลายทานโดยแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ (ปาริชาติ และคณะ, 2543 หนา 35 – 39) ดังน้ี
1) การมีสวนรวมแบบกระบวนการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนหรือ

บุคคลเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาต้ังแตเร่ิมคนหาปญหา  วางแผน  ตัดสินใจ  ระดมทรัพยากร
และเทคโนโลยีทองถิ่นการบริหารจัดการ  ติดตามประเมินผล  และรับผลประโยชนที่เกิดจาก
โครงการ  นักคิดในกลุมน้ี ไดแก  นเรศ  สงเคราะหสุข  ยุวัฒน  วุฒิเมธี   และนักเขียนสถาบัน
ตางประเทศ  อาทิ Wertheim, Cerner และ WHO/UNICEF

2) การมีสวนรวมแบบที่มีนัยทางการเมืองการปกครอง  หมายถึง  การสงเสริมสิทธิและ
พลังอํานาจของพลเมืองและชุมชนหรือการกระจายอํานาจใหสวนภูมิภาคและทองถิ่นใหมีสวน
กําหนดทิศทางอนาคตของตนเอง นักเขียนในกลุมน้ี  ไดแก  อภิชัย พันธเสน สายทิพย สุคติพันธ
ทวีทอง  หงษวิวัฒน และปกรณ  ปรียากร

ทวีทอง  หงษวิวัฒน กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง  การที่ประชาชนหรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ  ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรที่มีอยู
เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม  ทําใหประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิ
ปญญา  ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตน  โดยภาครัฐจะตองคืนอํานาจใน
การกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน  เพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะกลุมสตรีคนจนหรือคนดอย
โอกาสในสังคมไดมีโอกาสในการแสดงความตองการแสวงหาทางเลือกหรือเสนอขอเรียกรอง เพื่อ
ปกปองผลประโยชนของกลุม และเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน  คือ เปน
ผูกําหนดความจําเปนพื้นฐานของชุมชนและผูระดมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนองความจําเปนพื้นฐาน
และบรรลุวัตถุประสงคบางประการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง
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ปจจัยท่ีกอใหเกิดการมีสวนรวม
เพื่อใหทราบวา ปจจัยใดมีผลสงเสริมหรือขัดขวางการมีสวนรวม จําเปนตองทบทวน

วรรณกรรมที่ผานมาเกี่ยวกับการมีสวนรวม  ซึ่งสวนมากมักจะมุงเนนการมีสวนรวมทางการเมือง
และวิพากษหาขอสรุปที่จะเปนประโยชนตอการศึกษากลยุทธที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการคนงานไทยที่ทํางานอยูในสาธารณรัฐเกาหลี

นักเขียนกลุมแรกชี้ใหเห็นวาบุคคลจะมีสวนรวมในกิจกรรมใดมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจ
ของบุคคลน้ัน ๆ อีกนัยหน่ึงบุคคลจะมีสวนรวมหรือไมขึ้นอยูกับวาบุคคลน้ันไดคํานวณเห็นวาผล
จากการมีสวนรวมน้ันมีคุณคามากนอยเพียงใดแรงจูงใจดังกลาวน้ีบางคร้ังเรียกวาเปนลักษณะของ
จิตใจที่สงเสริมการมีสวนรวม อาทิ (1) ทัศนคติแบบเปดกวางที่มีตอบุคคลอ่ืน (2) นิสัยใจคอที่ชอบ
แบงปนคุณคาในสังคม (3) ความคิดที่ไมยึดติดกับผลประโยชนสิ่งหน่ึงสิ่งใดเปนพิเศษ (4) ความ
เชื่อใจบุคคลอ่ืน  และ (5) ความรูสึกอิสระเสรี  ปราศจากแรงกดดันใด  ๆ  เปนการเฉพาะ ซึ่ง
Almond และ Verba เรียกวาเปนวัฒนธรรมแบบชุมชนเมือง(Civic Culture) “ (Almond และ Verba,
1963 , หนา 6 )”

กลุมที่ 2 มุงเนนไปที่ผูมีอํานาจตัดสินใจวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะกอใหเกิดการมี
สวนรวมหรือไม โดยใชอิทธิพลที่มีตอประชาชนหรือชุมชน  ตามความคิดเห็นแนวน้ีการมีสวนรวม
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูมีอํานาจ  และริเร่ิมโดยผูมีอํานาจเทาน้ัน  ซึ่งเรียกวาเปน “ การมีสวนรวมแบบ
ไดรับอนุญาต (permitted  participation)” ( Bienen, 1976, หนา 6 ) หรือ “ การมีสวนรวมแบบ
จัดต้ัง (mobilized  participation)” (Adams, 1976 )

นักเขียนกลุมที่ 3 มองวาการมีสวนรวมขึ้นอยูกับชองทางและทรัพยากรที่นํามาใช
สงเสริมการมีสวนรวม หรือเรียกวาเปน “ การมีสวนรวมแบบผานหนวยงานหรือสถาบัน
(Institutional participation)” อัตราการมีสวนรวมจะมีมากหรือนอยเปนไปตามอัตราการใชทรัพยากร
และจํานวนในชองทางที่จะใชในการมีสวนรวม  นักคิดแนวน้ีรวมเอากลุมที่คาดวาองคกรทองถิ่น
(local organization ) เปนตัวจักรสําคัญที่จะนําไปสูการมีสวนรวม ซึ่งรวมถึงกลุมผลประโยชนและ
พรรคการเมือง (La  Palombara 1966, Gow, 1978) แนวคิดในกลุมน้ีรวมถึงวิธีการที่ Killen ใชบําบัด
ฟนฟูเด็กที่ประสบปญหา เรียกวา “ การสังเกตแบบมีสวนรวม” (พิภพ,ปาริชาต  แปล, 2543 ) ซึ่ง
เปนวิธีการที่ไดผลและอธิบายการมีสวนรวมไดเปนอยางดี

กลุมสุดทาย  ไดแกกลุมที่มองวาการมีสวนรวมขึ้นอยูกับปจจัยหลากหลาย กลุมน้ี
ไดแก Landerger (1979 ) Verba, Nie and Kim ( 1978) และ Dietz  and  Moore (1979)ปจจัยที่มีผล
ตอการมีสวนรวม  อาทิ (1) ความผสมกลมกลืนทางสังคมในชุมชนน้ัน ๆ (2) ระดับการศึกษา
(3) สถานะทางเศรษฐกิจ (4) พื้นเพครอบครัว (5) ความทันสมัยการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมและ
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สังคมเมือง  ตลอดจนการไดรับขอมูลขาวสาร ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพจากในเมือง (6) คานิยม
สมัยใหม (7) การเปนสมาชิกองคกรในชุมชนหรือพรรคการเมือง และ(8) ความปนชุมชนเมือง
(urbanization)

โดยสรุป การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทั้งสี่กลุมดังกลาวขางตนในการศึกษาน้ี
อาจประมวลแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่จะเปนประโยชนตอการเสนแนะแนวทาง
บริหารจัดการคนงานไทยที่ไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีใหคนงานมีสวนรวมกับกิจกรรมของ
กรมการจัดหางาน และHRD/Korea โดยสนับสนุนใหเกิดปจจัยในเชิงบวกที่จะสงเสริมใหเกิดการมี
สวนรวม เพื่อปองและแกไขปญหาการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงาน ไดแก (1) สภาพ
จิตวิทยาของคนงาน (2) หนวยงานเปดโอกาสใหคนงานมีสวนรวม (3) หนวยงานมีชองทางและใช
ทรัพยากรอยางเพียงพอและสงเสริมการรวมกลุมในลักษณะที่จะทําใหคนงานเขามามีสวนรวมกับ
คนงาน และ (4) สงสริมปจจัยหลายตัวรวมกัน อาทิ  ความผสมกลมกลืนของแรงงานกับชุมชน
ความสัมพันธกับเครือขายองคกรและบุคคลภายนอก  ระดับ ความทันสมัย และความเปนชุมชน
เมือง (civic culture) ในหมูคนงาน  เปนตน

จากการทบทวนความหมายของการมีสวนรวมขางตน พอจะกลาวไดวาการมีสวนรวม
นาจะหมายถึงวิธีการหรือแนวทางใด ๆ ก็ตาม ที่แตละฝายใชกําหนดทิศทางอนาคตของตน
หนวยงานหรือชุมชนน้ัน ๆ  รวมกัน  สําหรับกรมการจัดหางาน การมีสวนรวมในการศึกษาฉบับน้ี
หมายถึง วิธีการ แนวทาง สถาบันหรือการจัดองคกรที่สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
กรมการจัดหางาน และHRD/ Korea เปดโอกาสใหคนงาน รวมทั้ งหนวยงานหรือกลุม
บุคคลภายนอกไดมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการปองกันแกไขปญหาและ
พัฒนาคนงานไทยที่เดินทางไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี ไมวาจะเปนขั้นวางแผน ขั้นรวมกันลง
มือปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนสุดทายคือรวมกันรับผลประโยชน
จากกิจกรรมน้ัน ๆ รวมถึงวิธีการ แนวทาง สถาบันหรือการจัดองคกรใด ๆ ที่กรมการจัดหางาน
HRD/ Korea และหนวยงานหรือกลุมบุคคลภายนอกเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมที่ริ เร่ิมโดย
คนงานไทยดวย

การศึกษาฉบับน้ีเห็นวาการมีสวนรวม หมายถึง  การที่หนวยงานเขาไปมีสวนรวมใน
ลักษณะจัดต้ัง กลาวคือ รัฐหรือหนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในลักษณะที่พึงประสงคเปนหลัก
โดยรัฐหรือหนวยงานเปนผูจัดใหมีวิธีการหรือแนวทางมีสวนรวม  กระตุนเรงเราใหผูเกี่ยวของมี
สวนรวมตามวิธีการหรือแนวทางดังกลาว  และแนนอนวานาจะมีวัตถุประสงคต้ังไวเปนเบื้องตนไว
กอนแลวอยูเสมอ การศึกษาฉบับน้ีเชื่อวา  หากเปดโอกาสใหคนงานไดคิดริเร่ิมเอง แลวหนวยงาน
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เปนฝายเขาไปมีสวนรวมบางจะเปดโอกาสใหคนงานไดมีอิสระและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได
ดีกวาที่จะเปดโอกาสใหคนงานเขามามีสวนรวมกับโครงการของหนวยงานแตเพียงประการเดียว

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี ( Best  Practices)
Thetis Mangahas, ผูเชี่ยวชาญอาวุโสองคการแรงงานระหวางประเทศ (Thetis Mangahas,

2009) กลาววา องคการแรงงานระหวางประเทศในฐานะหนวยงานรับผิดชอบดานการอพยพขาม
ชาติของแรงงานจากประเทศตาง ๆ มีภารกิจในการสงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับผูหญิงและ
ผูชาย รวมทั้งแรงงานอพยพขามชาติที่จะไดรับการจางงานที่มีคุณคา โดยมีอิสระ ความเทาเทียมกัน
ความมั่นคงและมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย

Mangahas เสนอวา   กระบวนการบริหารจัดการแรงงานอพยพขามชาติ มีการปฏิบัติที่
เปนแบบอยางที่ดี (Best  Practices) ในฝายประเทศผูสง ดังน้ี

กระบวนการสมัครและคัดเลือก
1. ควรมีระบบการออกแบบใบอนุญาตและวางกฎระเบียบใหแกบริษัทจัดหางานเอกชน
2. ควรมีมาตรการลดคาใชจายในการสมัครและคัดเลือก
3. เสนอตําแหนงงานวางที่ชัดเจนเกี่ยวกับคาจางและสวัสดิการ
4. สงเสริมใหนายจางรับผิดชอบคาใชจายในการสมัครและคัดเลือก

กระบวนการเตรียมความพรอม
1. ปฐมนิเทศกอนเดินทางเกี่ยวกับความคาดหวังของนายจาง  เงื่อนไขในสัญญาจาง

ความสํานึกในหนาที่ ภาษาและทักษะฝมือเบื้องตน
2. อบรมเตรียมความพรอมในทราบทั้งสิทธิและหนาที่ ความเสี่ยง และการตอบสนอง
3. ลงทะเบียนประกันสังคมใหคนงาน

กระบวนการชวยเหลือ
1. จัดต้ังสํานักงานแรงงานในตางประเทศ หรือใชบริการสถานเอกอัครราชทูต

ชวยเหลือคนงาน
2. มีระบบและกลไกคุมครองชวยเหลือแรงงานในตางประเทศ รวมถึงความชวยเหลือ

ดานการเงิน
กระบวนการรับคนงานกลับ
1. ชวยเหลือครอบครัวแรงงานที่อยูทางบาน
2. ชวยใหสามารถกลับสูครอบครัวและชุมชนไดโดยเร็วและราบร่ืน
3. ชวยเหลือและสนับสนุนการออมและการสงเงินกลับประเทศ
4. ชวยจัดหางาน และฝกอาชีพเสริม
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สําหรับฝายประเทศผูรับ Mangahas เสนอวาการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  ดังน้ี
กระบวนการคัดเลือก
1. ปฐมนิเทศและคัดกรองคนงานกอนเร่ิมทํางาน เงื่อนไขในสัญญาจาง ใบอนุญาต

ทํางาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการพํานักอยูในประเทศผูรับ
2. อบรมกอนเดินทาง
3. ทดสอบฝมือ/ตรวจรางกาย

กระบวนการคุมครอง
1. คุมครองคนงานตามกฎหมาย และสัญญาจาง
2. มีหนวยงานรับเร่ืองราวรองทุกขและชวยเหลือคนงาน
3. มีระบบประกันสังคมแบบประกันภัยที่เหมาะสม
4. มีระบบปกปองสิทธิเสรีภาพคนงาน รวมทั้งอิสระในการรวมตัวเปนชมรม หรือสมาคม
5. ชวยเหลือใหคนงานสามารถกลับคืนสูบานไดอยางราบร่ืนและโดยเร็ว

2.2.4 นโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงแรงงานและนโยบายกรมการจัดหางาน
1) นโยบายของรัฐบาล

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลง
ตอรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551 มีสาระสําคัญดังน้ี

ขอ 3.2 นโยบายดานแรงงาน
3.2.4 สงเสริมใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศอยางมีศักด์ิศรีและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสนับสนุนดานสินเชื่อการไปทํางานตางประเทศ การฝกอบรมทักษะฝมือ
และทักษะการใชภาษา การสรางหลักประกัน การคุมครองดูแลการจัดสงแรงงานไทยไปทํางาน
ตางประเทศ และการติดตามดูแลมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบระหวางการทํางานในตางประเทศ

2) นโยบายกระทรวงแรงงาน
นายไพฑูรย  แกวทอง อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายดาน

แรงงาน จํานวน 7 ขอ  เพื่อใหกระทรวงแรงงานจัดทําแผนปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และตาม
นโยบาย โดยที่เกี่ยวของกับการสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศในกรณีที่ศึกษา คือ

ขอ 5 มุงขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศและสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
แรงงานไทย โดยดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี

- สงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่ประสงคจะไปทํางาน
ตางประเทศ โดยพัฒนาทักษะฝมือสาขาหรืองานที่นายจางตองการ อบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษา
ของประเทศที่จะไปทํางาน
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- สงเสริมการจางงานของตลาดตางประเทศในรูปการดําเนินการโดย
รัฐตอรัฐ

- ควบคุม กํากับ ดูแล บริษัทจัดหางาน เพื่อความเปนธรรมของคนงานที่
ประสงคไปทํางานตางประเทศ

- นอกจากน้ี ยังเนนการขยายตลาดแรงงานโดยการเจรจาระหวางรัฐตอ
รัฐ การจัดสงคนงานโดยรัฐตอรัฐ เพื่อลดคาหัวของแรงงานที่จะไปทํางานตางประเทศ

ขอ 6 เรงรัด ผลักดันใหมีการจัดต้ัง Labour Bank โดยจัดทําฐานขอมูลผูหางาน
ตางประเทศ และฐานขอมูลองคความรูดานแรงงานในตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ตามแผน
แมบทดานแรงงาน (พ.ศ.2550-2554) ของกระทรวงแรงงานไดกําหนดยุทธศาสตรดานแรงงานที่
เกี่ยวของกับตลาดแรงงานไทยตางประเทศ ในยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคง
ในการมีงานทําใหกับแรงงานโดยมีเปาประสงคเพื่อขยายโอกาสการมีงานทํา เพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพใหกับทุกกลุมเปาหมายและมีความมั่นคงดานรายได โดยเฉพาะโครงการสงเสริม
รักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ โครงการเตรียมความพรอม

3) แผนยุทธศาสตรกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2552 - 2555
3.1) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การสงเสริมและสนับสนุนใหมีกําลังคนเพียงพอทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การเสริมสรางความมั่นคงในการมีงานทําใหกับ
แรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสงเสริมความมั่นคงในการทํางานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวง

แรงงานใหมีความเปนเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7: การชวยเหลือผูประสบปญหาความเดือดรอน

เน่ืองจากภาวะวิกฤติและสาธารณภัย
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3.2) เปาประสงค (Strategic Goals)
เพื่อปรับอุปสงคและอุปทานแรงงานใหสอดคลองกัน และใหแรงงานและผู

ประกอบกิจการมีความรูความสามารถ (Competency) ที่ไดมาตรฐานระดับสากล
1. เพื่อขยายโอกาสการมีงานทํา เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับ

ทุกกลุมเปาหมาย และมีความมั่นคงดานรายได
2. แรงงานทั้งในและนอกระบบไดรับการดูแลคุมครองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีหลักประกันความมั่นคงในการทํางานและการดํารงชีวิต
3. เพื่อใหแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย ตอบสนองความตองการของ

ผูประกอบกิจการ โดยไมสงผลกระทบตอการจางแรงงานไทยและความมั่นคงของประเทศ
4. ผูใชบริการ (ผูประกอบกิจการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชน)

สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานแรงงานที่รวดเร็วมีคุณภาพและเชื่อถือได
5. กระทรวงแรงงานมีระบบการบริหารจัดการดานแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

เปนที่นิยมและยอมรับของประชาชน
6. ผูประสบปญหาความเดือดรอนเน่ืองจากภาวะวิกฤติและสาธารณภัย

ไดรับการชวยเหลือใหมีงานทําและมีรายไดเลี้ยงชีพอยางรวดเร็ว
4) วิสัยทัศน  ภารกิจ  นโยบายของกรมการจัดหางาน

วิสัยทัศนกรมการจัดหางาน “เปนองคกรหลักที ่มีประสิทธิภาพในการ
สงเสริมการมีงานทํา คุมครองคนหางาน และใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”

ภารกิจ (mission)
กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการมีงานทําและคุมครอง

คนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงาน และแนวโนมตลาดแรงงาน เปนศูนยกลาง
ขอมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมระบบการบริหารดานการสงเสริมการมีงานทํา
เพื่ อใ หป ระ ช า ก รมี ง า นทํ า ที่ เหม า ะ ส ม กับ ค วา ม รู ค วา ม ส า ม า รถ แล ะ ค วา ม ถ นัดไ มถู ก
หลอกลวง ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมและเปนธรรม มีอํานาจหนาที่

(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมาย
วาดวยการทํางานของคนตางดาว และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

(2)วิเคราะหสภาวะตลาดแรงงานและแนวโนมความตองการแรงงานและเปนศูนย
ทะเบียนขอมูลตลาดแรงงาน

(3) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการดานการจัดหางาน จัดทําและ
ประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรดานแรงงานของ
กระทรวง รวมทั้งกําหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
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(4) ใหคําปรึกษา สงเสริม และใหบริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดใหแก
ประชาชน

สําหรับกลไกดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ มี
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศทําหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดสงแรงงานไทยไป
ทํางานตางประเทศ เปนศูนยขอมูลระบบบริหารแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศ และทะเบียน
คนหางานที่จะไปทํางานในตางประเทศ บริหา รกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางาน
ตางประเทศ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานในตางประเทศของผูรับ
อนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศใหเปนไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งไดแบงภารกิจ
ออกเปน 5 กลุม กับ 1 ศูนย ดังน้ี

1. กลุมภารกิจพัฒนายุทธศาสตรการไปทํางานตางประเทศ
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศตาม

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มี 5 วิธี ไดแก 1) บริษัทจัดหางานจัดสง
2) กรมการจัดหางาน (รัฐ) จัดสง 3) นายจางพาลูกจางไปทํางานตางประเทศ 4) นายจางสงลูกจางไป
ฝกงานในตางประเทศ และ 5) คนหางานเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยตนเอง

2 . ก ลุ ม ภ า ร กิ จ พั ฒ น า ค ว า ม พ ร อ ม ค น ห า ง า น เ พื่ อ ไ ป ทํ า ง า น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ
มีภารกิจเกี่ยวกับการฝกอบรมคนหางานกอนเดินทางไปทํางานตางประเทศตามกฎหมายและ
ฝกอบรมคนหางานกอนตัดสินใจเดินทางไปทํางานตางประเทศ

3. กลุมภารกิจพิจารณาอนุญาตการเดินทางไปทํางานตางประเทศ มีหนาที่พิจารณา
อนุญาตบริษัทจัดหางานในการจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ

4.กลุมภารกิจสงเสริมการไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางาน (รัฐ) ดําเนินการ
จัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศโดยกรมการจัดหางาน (รัฐ)

5. กลุมงานชวยอํานวยการและสนับสนุนการไปทํางานตางประเทศ ดําเนินการดาน
บริหารงานทั่วไป กองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานตางประเทศ และสํานักงานจัดหางาน

6. ศูนยบริการการไปทํางานตางประเทศ (Thailand Overseas Employment Administration:
TOEA) มีภารกิจเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนยบริการการไปทํางานตางประเทศ
โดยตรง เพื่อใหเปนศูนยรวมของการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการ ณ จุดเดียวกัน
ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของใหคนหางานสามารถเขาถึงบริการไดดวยตนเอง เร่ิมต้ังแต
ตนจนจบกระบวนการไปทํางานตางประเทศ ประกอบดวย

1) สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
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2) สํานักงานหนังสือเดินทาง ประจําศูนยบริการการไปทํางานตางประเทศ (TOEA)
กระทรวงการตางประเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการออกหนังสือเดินทางสําหรับ
คนหางานที่ประสงคจะเดินทางไปทํางานตางประเทศ

3) ศูนยบริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ มี
หนาที่ความรับผิดชอบดานการออกหนังสือรับรองความประพฤติสําหรับคนหางานที่จะเดินทางไป
ทํางานตางประเทศ

สวนกลไกที่กรมการจัดหางานใชคุมครองดูแลคนงานไทยที่ทํางานอยูใน
ตางประเทศ มีหนวยงานอีก 2 หนวยงาน  ไดแก กองตรวจและคุมครองคนหางาน และสํานักงาน
แรงงานไทยในตางประเทศ รวม 13 แหงทั่วโลก เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดังน้ี

กองตรวจและคุมครองคนหางาน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมบริษัท
จัดหางานในประเทศและตางประเทศ รับเร่ืองและวินิจฉัยคํารองทุกขเกี่ยวกับการจัดหางาน และการ
ทํางานของคนตางดาว ตรวจและติดตามการเคลื่อนไหวและพฤติการณเกี่ยวกับการดําเนินการจัดหา
งาน เพื่อปองกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน ตรวจและติดตามขอมูลคนตางดาวและ
สถานประกอบการที่รับคนตางดาวเขาทํางาน ตรวจสอบคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศ และสังเกตความเคลื่อนไหวของกลุมบุคคลที่อาจลักลอบไปทํางานในตางประเทศ ณ
บริเวณดานตรวจคนหางาน

สํานักงานแรงงานในตางประเทศ  มีหนาที่คุมครองดูแลแรงงานไทยที่ไปทํางานใน
ตางประเทศ ประสานติดตามสิทธิประโยชนใหความชวยเหลือแกแรงงาน และครอบครัว รวมทั้ง
การประสานและดําเนินการเพื่อรักษา และสงเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ

5) กฎ ระเบียบ ขอกฎหมาย และข้ันตอนกระบวนการการจัดสงแรงงานไปทํางาน
ตามระบบ EPS

กฎ ระเบียบ ขอกฎหมายและขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดสง
แรงงานไทยไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ มีดังน้ี

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
หลักการในการประกอบธุรกิจจัดหางานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2550 มีหลายประการ แตที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจจัดหางาน มีดังน้ี
1.1 หลักการวาดวยเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ

หลักการวาดวยเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ นับเปนแนวความคิดที่
ไดรับการยอมรับมาต้ังแตในอดีตแลว ซึ่งในประเทศไทยไดมีการรองรับแนวความคิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับและในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ไดบัญญัติ
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ไวในมาตรา 43 วา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม” ซึ่งถือไดวาเปนการบัญญัติที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 กําหนดหามมิใหมีการจัดหางานใหคนหางานในประเทศ เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียน และผูขออนุญาตต้ังสํานักงานจัดหางาน หรือบริษัทจัดหางานจะตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไวน้ัน แมวาดูเหมือนเปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบธุรกิจจัดหางาน
แตแทจริงแลวเปนการอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพื่อจัดระบบและควบคุมการดําเนินการของเอกชน
ใหเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อคุมครองคนหางานมิใหถูกเอาเปรียบ หรือ
ถูกหลอกจากบริษัทจัดหางาน

มาตรา 84 ไดวางหลักไววา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
โดยตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมี
สาธารณูปโภค และตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี
จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน
และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติดวย

1.2 หลักวาดวยความเสมอภาค
หลัก ว า ด วย ค วา ม เส ม อภา คใ นกา รประ กอบ ธุรกิ จ น้ัน  ก็ เปน อีก

แนวความคิดหน่ึงที่จะตองใชในการดําเนินการในทางเศรษฐกิจ เพราะนอกจากมีเสรีภาพในการ
ดําเนินการแลวยังตองมีความเสมอภาคในการที่เขาแขงขันโดยมีโอกาส อยางเทาเทียมกัน ดังที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 30 ไดวางหลักไววา “บุคคลยอมเสมอกันใน
กฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน” ซึ่งในการประกอบธุรกิจจัดหางาน
ก็จะตองใชความเสมอภาคในการแขงขันโดยเทาเทียมกัน เชนกัน การที่รัฐมีการจัดหางานใหกับ
ประชาชนโดยไมคิดคาบริการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528
ไมถือวาเปนกรณีที่ประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เน่ืองจากรัฐเองก็ไมไดมีการกําหนดจํานวน
ของผูประกอบกิจการจัดหางานทั้งการจัดหางานในประเทศและการจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ เพียงแตผูจัดหางานมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกําหนดก็ประกอบการได จึงไมถือ
วาเปนการแขงขันกับเอกชน

1.3 หลักวาดวยความโปรงใส
หลักวาดวยความโปรงใสน้ัน ถือเปนแนวความคิดที่สําคัญอันเปนกลไกใน

การตรวจสอบและติดตามผลของทั้ง 2 แนวความคิดที่ไดกลาวมาขางตน คือ หลักการวาดวยเสรีภาพและ
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หลักการวาดวยความเสมอภาค นอกจากน้ีหลักวาดวยความโปรงใส ยังถือเปนกระบวนการที่มีความ
รับผิดชอบตอประชาชนโดยออม และยังสรางความเชื่อมั่นใหกับภาคเอกชนในการที่จะเขาประกอบ
กิจการธุรกิจจัดหางานในประเทศไทย อีกทั้งยังชวยใหการดําเนินกิจการจัดหางานของเอกชนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 7 และมาตรา 50

มาตรา 7 กําหนดใหจัดตั้งสํานักงานจัดหางานขึ้นในกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรียกวา “สํานักงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน” มีหนาที่
จัดหางานใหประชาชนโดยไมคิดคาบริการ

มาตรา 50 กําหนดวา “หามมิใหนายจางในตางประเทศหรือตัวแทนทําการรับ
สมัครเพื่อหาลูกจางในประเทศไทยดวยตนเองเพื่อไปทํางานในตางประเทศ เวน แต จะติดตอให
สํานักงานจัดหางาน หรือกรมการจัดหางานจัดให”

3. ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยการจัดสงคนหางานเพื่อไปทํางาน
ในตางประเทศ โดยกรมการจัดหางาน (ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528) พ.ศ. 2546

4. ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยการพิจารณาใหความเห็นชอบเปน
สถานตรวจสุขภาพคนหางานท่ีจะไปทํางานตางประเทศ พ.ศ.2546

5. ข้ันตอนและกระบวนการจัดสงคนหางานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีตาม
ระบบ EPS

สาธารณรัฐเกาหลีไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกในชวงตนป 2552 แตไดปรับตัวดีขึ้นในชวงปลายป 2552 โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐเกาหลียังคงเนนอุตสาหกรรมหนัก และเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อการสงออก
ประเทศเกาหลีมีระบบการผลิตที่เรียกวากลุมธุรกิจขนาดใหญ (Chaebol) คือ ธุรกิจขนาดใหญมี
โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เปนเครือขายรับผลิตชิ้นงานใหแกธุรกิจขนาดใหญ SME
เหลาน้ีมีจํานวนมากและกระจัดกระจายอยูทั่วไป กลาวไดวาเศรษฐกิจของเกาหลีใตพัฒนาไดอยาง
รวดเร็วเพราะระบบ Chaebol

นโยบายการจางแรงงานตางชาติ
ปญหาความขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีมา

ต้ังแตชวงการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ ต้ังแตป 2530 รวมทั้งคานิยมของคนเกาหลีที่
รังเกียจงานประเภท 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) ทําใหรัฐบาลตองพึ่งพาแรงงานตางชาติ ซึ่ง
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เดิมมีการนําเขาแรงงานตางชาติ 2 ระบบ ไดแก 1. ระบบฝกงานอุตสาหกรรม (Industrial  Training
System : ITS) และ2.ระบบใบอนุญาตทํางาน (Employment  Permit  System : EPS) ปจจุบันระบบ
การรับแรงงานตางขาติเขาไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี มีดังน้ี

5.1 การรับแรงงานตางชาติที่มีทักษะฝมือระดับสูง
การเดินทางเขาไปทํางานตองเปนแรงงานที่มีความรู ความชํานาญในสาขา

อา ชีพ เปนพิ เศ ษ โดย นา ย จ า ง จะ ตอง ยื่ นคํ า ร อง ข อเพื่ อจ า ง แรง ง า นตอสํ า นัก ง า นตรว จ
คนเขาเมืองในพื้นที่ หากไดรับอนุญาตสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจะออกใบรับรอง (Certificate)
เพื่อใหนายจางสงใบรับรองดังกลาวใหแรงงานนําไปยื่นขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตเกาหลี
ประจําประเทศไทย ไดแก วีซา E – 1 ถึง E – 7 แยกตามสาขาอาชีพที่อนุญาตการทํางาน

5.2 การรับแรงงานตางชาติไรฝมือ (E9) คือ ระบบการจางแรงงานตางชาติ
(Employment  Permit  System for  Foreign Workers: EPS) ในปจจุบัน

ระบบการจางแรงงานตางชาติ หมายถึง  ระบบการจางแรงงานตางชาติไรฝมือ
ของสาธารณรัฐเกาหลี ที่อนุญาตใหนายจางซึ่งไมสามารถวาจางแรงงานในประเทศใหสามารถ
วาจางแรงงานตางชาติไดโดยถูกตองตามกฎหมาย ใน 6 สาขา  คือ โรงงานอุตสาหกรรม กอสราง
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว  ประมง และบริการ  เร่ิมใชบังคับต้ังแตวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ซึ่งเปนสาขา
อาชีพที่มีความขาดแคลนสูง และคนงานทองถิ่นไมนิยมทํา  เมื่อเร่ิมใชระบบ EPS ในป 2547
สาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตใหรัฐบาลของ 6 ประเทศ เปนผูมีสิทธิสงคนหางานไปทํางาน ไดแก ไทย
อินโดนีเซีย  มองโกเลีย  ศรีลังกา  ฟลิปปนส และเวียดนาม   ตอมาในป 2548 ไดเพิ่มอีก 4 ประเทศ
คือ  อุซเบกีสถาน  ปากีสถาน  กัมพูชา  และจีน และในป 2549 ไดเพิ่มอีก 5 ประเทศ คือ บังคลาเทศ
เนปาล  พมา  คีจิสถาน และติมอร - เลสเต ปจจุบันจึงมีประเทศที่มีสิทธิจัดสงทั้งหมด 15 ประเทศ
การคัดเลือกและอนุญาตประเทศผูมีสิทธิจัดสง สาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาจากความนิยมของนายจาง
จํานวนแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย และความพรอมของระบบโครงสรางพื้นฐานคอมพิวเตอร
การจางแรงงานตางชาติที่สาธารณรัฐเกาหลีเปนผูพัฒนา

ในสวนของประเทศไทย  กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีไดเลือกประเทศไทยเปน
ผูสงคนหางานไปทํางานตามระบบEPS โดยไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of
Understanging : MOU มีอายุกําหนด 2 ป ) เร่ืองการจัดสงแรงงานไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีตาม
ระบบการจางแรงงานตางชาติ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ภายหลัง MOU ฉบับแรกสิ้นสุด
อายุ ทั้งสองฝายไดลงนามใน MOU ฉบับใหม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 ภายหลัง MOU ฉบับที่
สองสิ้นสุดอายุมีการตออายุ MOU ฉบับสาม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมี
การจัดทํากรอบความรวมมือที่ชัดเจนระหวางกระทรวงแรงงานไทยและสาธารณรัฐเกหาลี และเพื่อ
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ประสิทธิภาพและความโปรงใสในกระบวนการจัดสงตาม MOU กรมการจัดหางานทําหนาที่ในการ
รับสมัคร คัดเลือก และจัดสงคนหางานไปทํางาน รวมกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาธารณรัฐ
เกาหลี (HRD /Korea) ทําหนาที่ออกขอสอบ Korea Language Test /EPS – KLT การดําเนินการสอบ
ประกาศผลการสอบ สงใบสมัครใหนายจางคัดเลือก และขั้นตอนการนําแรงงานเขาไปทํางาน

โควตาการจางแรงงาน
กระทรวงแรงงานเกาหลีกําหนดโควตาแรงงานตางชาติประเภทไรฝมือ ประจําป

2553 สําหรับ 15 ประเทศที่ลงนาม MOU วาดวยการจัดสงแรงงาน จํานวน 24,000 คน เพิ่มขึ้นจาก
ป 2552 จํานวน 70,000 คน แบงเปนภาคการผลิต จํานวน 19,500 คน ภาคกอสราง 1,600 คน ภาค
บริการ 100 คน  ภาคเกษตร/ปศุสัตว จํานวน 2,000 คน และภาคการประมง 800 สําหรับประเทศ
ไทยไดรับโควตาโดยมีเพดานการจัดสงแรงงานทั้งหมด ไมแยกสาขา รวม 3,000 คน โดยเพดานการ
จัดสงแตละประเทศพิจารณาจาก 1) ความพอใจของนายจาง 2) อัตราแรงงานที่รอยูทํางานอยางผิด
กฎหมาย 3 ) การบริหารจัดการกระบวนการจัดสง และ 4) ระยะเวลาการรอสง

เงื่อนไขการจางแรงงานตางชาติ
อัตราคาจางขั้นตํ่าแรงงานตางชาติซึ่งมีผลบังคับต้ังแตป 2552 กรณีทํางานปกติ

คือ ต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  วันละ 8 ชั่วโมง  และวันเสาร 4 ชั่วโมง รวมสัปดาหละ 44 ชั่วโมง ๆ
ละ 4,000 วอน หรือ วันละ 32, 000 วอน และวันอาทิตยเปนวันหยุดประจําสัปดาห การทํางาน
ลวงเวลา  คาลวงเวลาในการทํางานเทากับ 1.5 เทาของอัตราปกติ  และการทํางานในวันอาทิตยอัตรา
คาลวงเวลาจะเทากับ 2.5 เทาของอัตราคาจางปกติ  สวนแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานจะไดรับ
คาจางขั้นตํ่าเปนรายเดือน ๆ ละ 904,000 วอน สําหรับการทํางานสัปดาหละ 44 ชั่วโมง และ 836,000
วอน  สําหรับการทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง

5.3 ขั้นตอนและกระบวนการจัดสงคนหางานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีตาม
ระบบ EPS

1) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปนหนวยผูสงมีหนาที่ในการสรร
หาและจัดสงแรงงานไทย โดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยเกาหลี (HRD/Korea) ซึ่งเปน
หนวยงานผูรับภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี  มีหนาที่ในการจัดการ
บัญชีรายชื่อคนหางานและรับแรงงานไทยเขาไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งจัดการสอบ
ความสามารถภาษาเกาหลี  การรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-KLT) และไปทํางาน
ตามระบบ EPS

2) การดําเนินการสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS – KLT ) กระทรวง
แรงงานเกาหลี ไดแตงต้ังให HRD/Korea เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสอบ EPS – KLT
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เพื่อคัดเลือกคนหางานตามพระราชบัญญัติการจางแรงงานตางชาติ  โดยคนหางานผูสมัครสอบตอง
เสียคาธรรมเนียมการสอบคนละ 17 เหรียญสหรัฐฯ ใหกับสถาบันทรัพยากรมนุษย (HRD ) และ
HED จะโอนใหกรมการจัดหางานเปนคาใชจายในการดําเนินการรับสมัครและการสอบตอผูสมัคร
สอบคนละ 4 เหรียญสหรัฐฯ คนหางานอาจศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมสอบดวยตนเอง หรือเขา
เรียนภาษาเกาหลีกับสถานฝกอบรมและทดสอบภาษาเกาหลีเอกชน ซึ่งเปดดําเนินกิจการอยูใน
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหลายแหง โดยเสีย
คาใชจายประมาณ 6,000 - 8,000 บาทตอหลักสูตร สถาบันเหลาน้ีจะไดรับการประเมินและประกาศ
รับรองคุณภาพ โดยคณะกรรมการของกรมการจัดหางาน ทุก 2 ป ซึ่งเร่ิมประเมินต้ังแตป พ.ศ.
2553 เปนตนไป  ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมใหสถาบันเหลาน้ีรักษาระดับและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนใหเปนมาตรฐานอันจะเปนประโยชนตอคนหางานโดยทั่วไปดวย เน่ืองจากสถาบันดังกลาว
นอกจากจะฝกสอนในดานภาษาเกาหลีแลว  ยังชวยฝกอบรมเตรียมความพรอมใหแกคนหางานใน
การเตรียมและปรับตัวใหเขากับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอมในการทํางานใหมดวย

3) การจัดทําบัญชีรายชื่อคนหางาน  กรมการจัดหางานจะทําหนาที่เปนผู
กลั่นกรองคุณสมบัติของผูสมัครที่สอบผานความสามารถ EPS-KLT แลวบันทึกขอมูลคนหางานลง
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบขอมูลสารสนเทศที่เชื่อมตอกับทางการเกาหลีในโปรแกรม SPAS
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่บันทึก และจัดสงบัญชีรายชื่อใหทางการสาธารณรัฐเกาหลี
บัญชีรายชื่อมีกําหนดระยะเวลาใหนายจางเกาหลีคัดเลือก 1 ป และเมื่อครบ 1 ปแลวไมมีนายจาง
คัดเลือกจะถูกลบออกจากบัญชีรายชื่อ

4) การคัดเลือกและทําสัญญาจางงาน  เมื่อนายจางที่มีความตองการจาง
แรงงานไทยไดรับอนุญาตจางแรงงานตางชาติแลว ศูนยสนับสนุนการจางงาน (ESC : Employment
Services Centre) จะเสนอรายชื่อใหนายจางคัดเลือกตามคุณสมบัติที่นายจางตองการจํานวนไมเกิน 5
เทาของโควตาที่นายจางไดรับอนุญาต และ HRD / Korea จะแจงผลการคัดเลือกคนหางานของ
นายจางตอกรมการจัดหางานผานทางระบบคอมพิวเตอร EPS และกรมการจัดหางานจะประกาศ
รายชื่อผูไดรับการคัดเลือก และแจงใหคนหางานมารายงานตัวรับทราบสัญญาการจางงาน

5) การอบรมเบื้องตน (ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี) คนหางานตองเขารับการ
ฝกอบรมในดานภาษาเกาหลี วัฒนธรรม ความเปนอยูและความรูดานชางที่สถานฝกอบรม ของรัฐ
ไดแก สถาบันและศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือที่สถานฝกอบรมที่ไดรับ
อนุญาตใหเปนสถานฝกอบรมกอนเดินทางไปทํางานระบบ EPS จากกรมการจัดหางาน โดยตองเขา
รับการอบรมครบตามหลักสูตรและนําวุฒิบัตรการผานการฝกอบรมติดตัวไปยังเกาหลี
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6) การจัดสงคนหางานไปทํางาน เมื่อคนหางานผานการอบรมเบื้องตน
และไดรับวีซา และกําหนดการเดินทางแลว กรมการจัดหางานจะประสานสถาบันพัฒนาทรัพยากร
มนุษยสาธารณรัฐเกาหลี (HRD Korea) เพื่อกําหนดวันเดินทางและจัดสงคนหางานตอไป

7) การอบรมในเกาหลี เมื่อเดินทางไปถึงสาธารณรัฐเกาหลีคนหางานตอง
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางานภาคสนาม เปนเวลา 3 วัน 2 คืน และตองเขารับการตรวจ
สุขภาพรางกาย ซึ่งหากผลการตรวจระบุวาเปนโรคตองหามจะไมสามารถทํางานในเกาหลีได และ
ถูกสงตัวกลับ

คาใชจายท่ีคนหางานตองรับผิดชอบในการเดินทางไปทํางานตามระบบ EPS
สวนท่ี 1 คาใชจายภายในประเทศกอนเดินทาง ประมาณ 31,100 - 42,600 บาท ดังน้ี
1) คาทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาเกาหลี 586 - 600 บาท
2) คารูปถาย 200 บาท
3) คาทําหนังสือเดินทาง 1,100 บาท
4) คาตรวจสุขภาพตามรายการที่ทางเกาหลีกําหนด 1,500 บาท
5) คาใชจายในการฝกอบรมภาษาเกาหลีตามหลักสูตร 85 ชั่วโมง 6,500 บาท(อบรมกับ

สถาบันของเอกชน กรณีอบรมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานไมตองเสียคาใชจาย)
6) คาบัตรโดยสารเคร่ืองบินเที่ยวไป 11,500 บาท
7) คาสมาชิกกองทุนเพื่อชวยเหลือคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 500 บาท
8) คาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาถายเอกสาร คาโดยสารรถยนต คาอาหาร คาที่พัก ในการ

เดินทางมาสมัครและติดตองาน ทั้งน้ีอยูกับแตละบุคคลประมาณ
สวนท่ี 2 คาใชจายนําติดตัวไปใชที่เกาหลี ประมาณ 30,000 บาท ดังน้ี
1) กรณีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเกาหลีพิจารณาไมใหเขาประเทศ หรือกรณีตรวจ

สุขภาพไมผาน ตองใชเปนคาโดยสารเคร่ืองบินกลับประเทศไทย (ประมาณ 15,000-18,000 บาท)
2) คาประกันอุบัติเหตุนอกเวลาทํางาน 50,000 วอน (ประมาณ 2,000 บาท)
3) คาใชจายอ่ืนๆ ในระหวางทํางานเดือนแรกและนายจางยังไมจายเงินคาจาง ประมาณ

15,000 – 20,000 บาท
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ตารางท่ี 2.1 ผลการดําเนินการจัดสงคนหางานไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี
ประจําป 2548 - 2552

ปงบประมาณ จํานวน
ท่ีสง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม

และเลี้ยงสัตว ประมง กอสราง

2548 4,282 4,282 - - -
2549 8,302 8,235 65 - 2
2550 3,832 3,552 134 2 144
2551 4,453 2,153 940 13 1,369
2552 2,659 1,594 304 3 758
2553 1,428 1,214 156 6 52
รวม 24,956 21,030 1,599 24 2,343

ที่มา. ฝายพิจารณาทํางานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี
การดูแลและคุมครองคนหางานไทยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลีแลว  คนงานไทยอยูในความคุมครองของสํานักงาน

แรงงานไทยประจํา กรุงโซล ซึ่งมีขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติหนาที่
หัวหนาสํานักงานแรงงาน และผูชวย อีก 1 คน รวม 2 คน และมีเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานอีก 5 – 7
คน  สําหรับกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี จะมีสํานักงานสาขาอยูในกรุงโซล  และทุกเมือง
ในสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อใหบริการจัดหางานแกประชาชนทั่วไป แนะแนวอาชีพ ฝกอาชีพอิสระ
รับคํารองขอจางแรงงานตางชาติ รวมถึงการคุมครองดูแลแรงงานตางชาติ นอกจากน้ียังมีหนวยงาน
เอกชน (NGO) กระจายอยูในภูมิภาคตาง ๆ ทําหนาที่เสริมในการคุมครองดูแลแรงงานตางชาติที่
ลักลอบเขามาทํางานโดยไมถูกตองตามกฎหมาย  ขณะรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลียังไมยอมรับการมี
อยูของแรงงานตางชาติโดยผิดกฎหมาย  แมวาจะมีการลักลอบทํางานอยูใน สาธารณรัฐเกาหลี
จํานวนมากก็ตาม  และจะมีมาตรการจับกุมและสงกลับประเทศตนทางโดยไมมีกลไกที่จะรับเร่ือง
รองทุกขจากแรงงานตางชาติผิดกฎหมายแตอยางใด

2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
อมรรัตน  กลับคลาย (2552) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะหปญหาการจัดสง

คนหางานไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ  กรณีคนหางานไปทํางานที่ประเทศญ่ีปุน และสาธารณรัฐ
เกาหลี  พบวามีปญหาอุปสรรคในดานคนหางาน นายจาง และปญหาดานนโยบายของรัฐบาลไทย
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และสาธารณรัฐเกาหลี โดยในสวนของคนหางาน ไดแก ดานภาษาในการสื่อสาร การขาดวินัยใน
การทํางาน  การหลบหนีจากสถานประกอบการ  การปรับตัวในการทํางาน ดานนายจาง ไดแก
นายจางคางจายคาจาง  สวัสดิการดูแลรักษาพยาบาล การยกเลิกสัญญาจางงาน  การทําทารุณกรรม
ตาง ๆ  ดานนโยบายของรัฐบาลไทยและเกาหลี มักมีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายและเกณฑในการ
นําเขาแรงงานตางชาติโดยไมหารือรวมกับฝายไทย และไมแจงใหทราบลวงหนา ไมมีการตรวจสอบ
สถานภาพของนายจาง ดังน้ันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศ
โดยรัฐ  ควรใหความสําคัญดานการประชาสัมพันธ เพื่อใหคนหางานทราบ วิ ธีการ  ขั้นตอน
หลักเกณฑเงื่อนไขการรับสมัครและการคัดเลือก  สิทธิประโยชนตลอดจนการเตรียมตัวทั้งทางดาน
สุขภาพรางกาย  และความพรอมในการปรับตัวเขากับประเทศที่จะไปทํางาน ตลอดจนคุณสมบัติ
ของคนหางานที่นายจางตองการ วางนโยบายสงเสริมขยายตลาดแรงงานใหกวางขวาง กําหนดแผน
ยุทธศาสตรการจัดสงคนหางานไปทํางานตางประเทศอยางเปนรูปธรรม เพิ่มบทบาทหนวยงานที่
เกี่ยวของในการกําหนดแนวทางการใหความชวยเหลือคุมครองคนหางาน หามาตรการในการ
จัดเตรียมกําลังแรงงาน เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของศูนยทะเบียนคนหางานใหสามารถ
นําขอมูลคนหางานไปใชประโยชนอยางครบถวนวางระบบเครือขายในการติดตามคนหางาน ห า
มาตรการเจรจาตอรองกับทางรัฐบาลของประเทศที่จะสงแรงงานไทยไปทํางาน

ธันยพร   ภูครองตา (2553) ไดทําการศึกษา เร่ือง นโยบายการจัดสงแรงงานไทยไป
ทํางานตางประเทศโดยรัฐ พบวานโยบายการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศโดยรัฐ เปน
นโยบายที่ ดี สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนสวนหน่ึงที่ตองการไปทํางาน
ตางประเทศ  สําหรับปญหาอุปสรรค ไมไดเกิดจากตัวนโยบาย แตเกิดจากวิธีการ  ขั้นตอน  และ
กระบวนการ (Process) ในการดําเนินงาน และดานอ่ืน ๆ อันไดแก ดานงบประมาณที่มีจํากัดและไม
สามารถนําไปใชไดอยางครอบคลุม ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไมสามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ไดคลองตัว รวดเร็วและทันตอความตองการของนายจางตางประเทศ ดานฝมือแรงงาน สวนใหญ
เปนแรงงานไรฝมือไมตรงกับความตองการของนายจาง ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนจํากัด
ไมมีการถายทอดความรู ขาดความตอเน่ืองและประสบการณ และปจจัยภายนอก ซึ่งไดแก นโยบาย
ของสาธารณรัฐเกาหลี

สุรพล  โคตรศรีเมือง (2552) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบงานดูแลแรงงานไทยใน
คูเวต เพื่อเปนแนวทางสําหรับเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวตสําหรับใชประกอบการ
พิจารณาในการทํางานดานดูแลแรงงานไทยในคูเวต ซึ่งมีจํานวนอยูประมาณ 4,000 คน ภายหลังจาก
ที่กระทรวงแรงงานไดยุบเลิกสํานักงานแรงงานไทยประจําคูเวตเมื่อป พ .ศ. 2548 พบวาหลังจากที่
สํานักงานแรงงานไทยประจําคูเวตถูกยุบเลิกไป บรรดาภารกิจตาง ๆ ของสํานักงานดังกลาวไดถูก
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โอนใหมาอยูภายใตการดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ฯ โดยมีเจาหนาที่ฝายกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูต ฯ และลูกจางพื้นเมืองรับหนาที่เปนผูปฏิบัติ ซึ่งผูศึกษาเห็นวาไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะรับผิดชอบงานทั้งหมดแทนสํานักงานแรงงานไทยที่ถูกยุบเลิกไปได  สาเหตุ
เน่ืองมาจากการที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ มีบุคลากรไมเพียงพอเพราะมีงานประจําดานกงสุลอยูแลว
ประการหน่ึง กับมีความรูและความเขาใจทางดานแรงงานไมมากเทากับเจาหนาที่จากกระทรวง
แรงงานอีกประการหน่ึง

เพื่อเปนการแกปญหาเฉพาะหนาดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดเสนอและจัดต้ังองคกรภาค
แรงงานชื่อ “สมัชชาแรงงานไทยในคูเวต” ต้ังแตปลายป 2551 ประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนผูแทน
ของแรงงานไทยบริษัทตาง ๆ ในคูเวต จํานวนประมาณ 20 คน รวมกับประธานอีก 1 คน เพื่อให
องคกรน้ีทําหนาที่แทนสํานักงานแรงงานไทยในคูเวตที่ยุบเลิกไปแลวในบางเร่ือง โดยเฉพาะการรับ
เร่ืองราวรองทุกขจากแรงงานไทย การเปนตัวแทนเจรจา หรือแกไขปญหาเรงดวนที่ไมมีลักษณะ
ซับซอนหรือรายแรงนักใหกับแรงงานไทยแทนสถานเอกอัครราชทูต ฯ รวมทั้งเปนตัวกลางในการ
ประสานงานและสรางความเขาใจระหวางแรงงานไทยในคูเวตกับหนวยราชการตาง ๆ ทั้งฝายไทย
และฝายคูเวต โดยทํางานอยูภายใตการกํากับดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ปรากฏวาไดผลดีเปน
ที่นาพอใจ กลาวคือสามารถลดสภาวะการเผชิญหนาระหวางแรงงานไทยในคูเวตผูมีปญหา
เดือดรอนกับเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ลงไดเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะกรณีเจาหนาที่สามารถ
สนองตอบความตองการของผูเดือดรอนไดในบางเร่ือง นอกจากน้ันองคกรน้ีไดสรางความใกลชิด
ระหวางทางราชการกับฝายแรงงาน และระหวางแรงงานไทยกลุมตาง ๆ ดวยกันเองมากขึ้นจากการ
ที่มีโอกาสประชุมหารือรวมกันเปนประจํา ทางราชการควรสงเสริมใหสมัชชาแรงงานไทยในคูเวตมี
บทบาทรวมอยูในกระบวนการจัดสงแรงงานตอไป

ทศพร  อรชุนะกะ (2552) ศึกษาเร่ืองกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส :
สภาพปญหาการคุมครองและสิทธิประโยชนตอแรงงานไทย เน่ืองจากภูมิภาคตะวันออกกลางยังคง
ไดรับความนิยมจากแรงงานไทยที่ประสงคจะเดินทางไปหางานทํามากขึ้น โดยในปจจุบันสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส มีแรงงานสนใจที่จะเดินทางเขาไปทํางานมากเปนอันดับสองรองจากอิสราเอล
อยางไรก็ตามแรงงานไทยยังคงประสบปญหาเดิม ๆ ในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ อาทิ
นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจาง การเอาเปรียบแรงงาน กลั่นแกลงแรงงาน ใชงานไมตรงตาม
ตําแหนง สวัสดิการไมดีและผลักภาระตาง ๆ ใหแรงงาน รวมถึงปญหาการจายคาเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศในราคาสูง ปญหาการสื่อสารที่ไมตรงกัน ไมสามารถปรับตัวได ไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
นายจาง และการกระทําผิดโดยจงใจตามลักษณะนิสัย
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ในการน้ี ผูศึกษาตองการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรต ส
อยางละเอียด โดยเฉพาะสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริง แนวทางการคุมครองและสิทธิประโยชนตาง ๆ
ของขอกฎหมายตอแรงงานไทยเพื่อชวยคลี่คลายปญหาที่อาจจะเกิดจากการจางงานที่ไมเปนธรรม
และจะเปนประโยชนสําหรับแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานไทยในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสตอไป โดยการศึกษาน้ีจะครอบคลุมกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป
พ.ศ. 2523 (Federal  Law  No.(8) of 1980) และกฎหมายที่เกี่ยวของ สภาพปญหาที่เกิดขึ้น การ
คุมครองและสิทธิประโยชนตอแรงงานตางชาติ โดยเฉพาะแรงงานไทยที่เดินทางเขามาทํางานใน
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ระหวางป พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบัน

ผลจากการศึกษาพบวากฎหมายแรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีทั้งสวนที่ เ อ้ือ
ประโยชน เชน การหามไมใหบริษัทจัดหางานเรียกเงินจากแรงงาน การที่นายจางจัดหาที่พักและ
อาหารใหแรงงาน การกําหนดใหมีการจัดทํามาตรการดานความปลอดภัยเพื่อคุมครองแรงงานและ
กําหนดใหมีการตรวจตราการใชแรงงานอยางรัดกุม การกําหนดหลักเกณฑการจายเงินชดเชยและ
เงินรางวัลตาง ๆ อยางชัดเจน และสวนที่เปนขอจํากัดสําหรับแรงงานไทย เชน การหามสไตรค และ
การรวมกลุมในการตอรอง การมีระบบสปอนเซอร (Sponsorship System) ซึ่งทําใหนายจางมีอํานาจ
เหนือแรงงาน  เปนตน

ดังน้ัน จากการศึกษาจึงเห็นวาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ควรมีการใชประโยชน
จากบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานแรงงานระหวางไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสให
เต็มที่ เพื่อประโยชนในการแกไขปญหาตาง ๆ และชวยเหลือในการคุมครองแรงงานไทย แมจะตอง
ใชเวลาอยูบาง ในสวนของแรงงานไทยเองก็ตองตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรูกฎหมาย
แรงงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพื่อไมใหเสียเปรียบนายจางและทราบถึงสิทธิประโยชนตาม
กฎหมายและสิ่งที่กฎหมายใหความคุมครอง ตลอดจนใฝศึกษา ภาษาอังกฤษใหมากขึ้นเพื่อ
ประโยชนในความกาวหนาในอาชีพของตนเอง
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2.4 สรุปกรอบแนวคิดและตัวแบบท่ีใชในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดนํามา

กําหนดเปนกรอบในการศึกษาการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานที่ไปทํางานสา ธารณรัฐ
เกาหลี   ดังน้ี

การไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

การเดินทางกลับกอนกําหนด
- ปญหาจากฝายรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
- ปญหาจากฝายรัฐบาลไทย
- ปญหาจากนายจาง
- ปญหาจากคนหางาน

การมีสวนรวมและการสื่อสาร
- สงเสริมชองทางการมีสวนรวมและการ
สื่อสารระหวางคนงานกับนายจางและ
หนวยงานที่กํากับดูแลและคุมครองคนงาน

การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best  practices)
- ปรับปรุงแกไขกระบวนการบริหารจัดการ

- ฝายผูรับ

การเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ

การไหลเวียนคนวัยทํางานไปสูประเทศ
ที่มีความตองการแรงงาน
- ปจจัยผลักดัน - การดูแลคุมครองคนงานไมดี

- สภาพแวดลอมในการทํางานไมดี
- กลไกการติดตอประสานงาน

ยังมีจุดออน
- สาเหตุเก่ียวกับวิธีการจัดสงและคาใชจาย

- ปจจัยดึงดูด - ปญหาครอบครัว
- การปรับตัวไมได
- การขยายตลาดแรงงานในประเทศอื่น

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
- นโยบายรัฐบาล
- นโยบายกระทรวงแรงงาน/ยุทธศาสตร

กระทรวงแรงงาน
- วิสัยทัศน ภารกิจและนโยบายกรมการจัดหางาน
- แผน/ มาตรการ/ แนวปฏิบัติ



บทที่ 3
ผลการศึกษา

การศึกษา  เร่ือง “ การเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานที่ไปทํางานสาธารณรัฐ
เกาหลี ” ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดย 1) จัดทําและใชแบบสอบถามและสัมภาษณคนหางานที่มา
ติดตอใชบริการ  ณ  สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ซึ่งได
เดินทางไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี และเดินทางกลับประเทศไทยแลว จํานวน 32 คน แสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีและการเดินทางกลับกอน
กําหนด 2) สอบถามและสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ณ ฝายพิจารณาการไปทํางานการไป
ทํางานตามระบบ EPS (เกาหลี) สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน
และ 3) จากประสบการณของผูศึกษาในฐานะผูอํานวยการสํานักงานบริหารแรงงานไทยไป
ตางประเทศ

ผูศึกษามุงหวังวาคนหางานทั้ง 32 คน ที่เปนกลุมตัวอยางและผูแทนของกลุมคนงาน
ไทยที่ไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี และเดินทางกลับประเทศไทยกอนกําหนด ประกอบกับผลการ
สัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และประสบการณการทํางานของผูศึกษาจะสามารถอธิบายสาเหตุที่
คนงานเดินทางกลับกอนกําหนดไดในระดับที่กวางขวาง ครอบคลุมและมีนัยสําคัญเพียงพอที่จะ
นําไปประกอบการเสนอแนะนโยบาย และมาตรการปองกันแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพตอไป
ทั้งน้ีโดยการวิเคราะหประสบการณจริงของคนงาน  โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยายถิ่น
ขามชาติ  การเคลื่อนยายแรงงาน และแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและผลประโยชนตอบแทนที่ได
กลาวถึงในบทที่ผานมา

ในเบื้องตน การศึกษาน้ีรายงานผลการศึกษาจากแบบสอบถามและสัมภาษณคนงาน
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของคนงานเฉพาะที่นาสนใจ และเกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก ภูมิลําเนา
ประสบการณ  และวิธีการเดินทางไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

ตอนตอไป รายงานผลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ในการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งในบทน้ีจะไดมุงเนนที่ปญหาอุปสรรค
หรือสาเหตุที่ทําใหคนงานเดินทางกลับกอนกําหนด   สําหรับขอเสนอแนะจากคนงานจะไดนําไป
ศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  และมาตรการทางการบริหารจัดการในบทตอไป
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3.1 ผลการศึกษาจากการสอบถามและสัมภาษณคนหางาน
แบบสอบถามมี 3 สวน  ดังน้ี
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของคนหางาน
สวนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสงคนหางานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะในการไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของคนหางาน
ขอมูลทั่วไปของคนหางานที่มาใชบริการการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานสาธารณรัฐ

เกาหลี   ไดแก  ภูมิลําเนา  และประสบการณไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

ตารางท่ี 3. 1 ขอมูลท่ัวไปแสดงจํานวน และคารอยละจําแนกตามภูมิลําเนา

ตารางที่ 3.1 จากการศึกษาพบวาคนหางานที่มาใชบริการการจัดสงแรงงานไทยไป
ทํางานตางประเทศ ที่เคยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีและเดินทางกลับกอนครบกําหนด จํานวน 32 คน
สวนมากมีภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 71.88 และมี
ภูมิลําเนาภาคเหนือ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 28.12

ตารางท่ี 3.2 ขอมูลท่ัวไปแสดงจํานวน และคารอยละจําแนกตามประสบการณ
การไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

ตารางที่ 3.2 จากการศึกษาประสบการณไปทํางานตางประเทศ พบวาจํานวนกลุมตัวอยาง
คนหางานที่เคยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีและเดินทางกลับกอนกําหนด จํานวน 32 คน สวนมาก

ภูมิลําเนา จํานวน รอยละ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 71.88

ภาคเหนือ 9 28.12
รวม 32 100

ประสบการณ จํานวน รอยละ
1 คร้ัง 25 78.12
2 คร้ัง 7 21.88
รวม 32 100
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มีประสบการณการไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี 1 คร้ัง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 78.12 และ
มีประสบการณเคยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี 2 คร้ัง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 28.21

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปทํางานตางประเทศ
ความคิดเห็นของคนหางานที่มาใชบริการการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานสาธารณรัฐ

เกาหลี   เกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปทํางาน  ระยะเวลาการทํางาน และสาเหตุที่เดินทางกลับกอน
กําหนดของแรงงานไทยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

ตารางท่ี 3.3 แสดงวิธีการเดินทางไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีของกลุมตัวอยาง

จากตารางที่ 3.3 ผลการศึกษาพบวาจํานวนคนหางานผูมาใชบริการการจัดสง
แรงงานไทยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี   จํานวน 32 คน สวนมากเดินทางโดยการจัดสงโดยรัฐ
จํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 81.25 รองลงมาเดินทางโดยการจัดสงของบริษัทจัดหางานเอกชน
จัดสง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และเดินทางโดยใชวิธีการเพื่อการทองเที่ยว จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ

วิธีการไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี

จํานวน รอยละ

เดินทางดวยตนเอง - 0
รัฐจัดสง 26 81.25

บริษัทจัดหางานเอกชนจัดสง 4 12.50
นายจางพาลูกจางไปทํางาน - 0
นายจางพาลูกจางไปฝกงาน - 0

อ่ืน ๆ (ทองเที่ยว) 2 6.25
รวม 32 100
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ตารางท่ี 3. 4 แสดงขอมูลจํานวนและคารอยละจําแนกตามระยะเวลา
การไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

จากตารางที่ 3.4 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางจํานวน 32 คน  สวนมากมีระยะเวลา
การไปทํางานนอยกวา 1 ป  จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมามีระยะเวลาการไป
ทํางาน 1 ปขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 21.88 ระยะเวลาการไปทํางาน 2 ปขึ้นไป
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.62 และมีระยะเวลาการไปทํางาน 3 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 6.25

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดสงแรงงานไทยไป
ทํางานสาธารณรัฐเกาหลี

ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามปลายเปดใหคนงานที่มาติดตอ ณ
สํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน   เกี่ยวกับการใหบริการ จัดสง
แรงงานไทยไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี โดยกรมการจัดหางาน และ HRD/Korea ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ
ในการไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี ดังน้ี

1. ความเห็นเกี่ยวกับข้ันตอน  วิธีการไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี โดยกรมการจัด
หางาน และ HRD/Korea ปญหา อุปสรรค ดังน้ี

- ระยะเวลาในการเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมตัวสอบนอยไป
- การสมัครสอบและสมัครไปทํางานมีหลายขั้นตอนและตองไปติดตอหลายแหง

ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในการเดินทาง
- ขอสอบภาษาเกาหลีเปนขอสอบที่ยากเกินไป

ระยะเวลาการไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี

จํานวน รอยละ

นอยกวา 1 ป 18 56.25
1 ป ขึ้นไป 7 21.88
2 ปขึ้นไป 5 15.62
3 ปขึ้นไป 2 6.25

รวม 32 100
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- โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีเก็บเงินคาการเรียนการสอนแพงเกินไป
- ระยะเวลารอการคัดเลือกจากนายจางนานเกินไป
- สถานที่ฝกอบรมไกลเกินไป
- นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาจางงาน  ไดแก  คาจาง คาทํางานลวงเวลาไมเปนไป

ตามสัญญาจางงาน  บางรายมีการจายคาจางลาชาและติดคางจายคาจาง
- คนงานมีปญหาดานสุขภาพ
- คนงานมีปญหาทางครอบครัวไมมีคนดูแลบุตร
- ปญหาดานสภาพการทํางานในชวงภูมิอากาศที่หนาวเย็น
- มีปญหาดานภาษาเกาหลีไมสามารถสื่อสารได

2. ขอเสนอแนะเพื่อใหการจัดสงคนหางานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน   ดังน้ี

- ลดขั้นตอนการอบรมคนหางานกอนเดินทางไปตางประเทศและขั้นตอนการ
อบรมภาษา วัฒนธรรมไวดวยกันเพื่อประหยัดคาใชจายและการเดินทาง

- จัดใหมีสถาบันการอบรมของรัฐเพิ่มขึ้น เน่ืองจากสถาบันการอบรมของเอกชนมี
คาใชจายสูง

- ขอใหมีการทดสอบความรูดานภาษาเกาหลีเฉพาะความรูเบื้องตนเทาน้ัน
- ขอใหมีการลดขั้นตอนและแสดงขั้นตอนการจัดสงใหชัดเจน เพื่อความสะดวก

และรวดเร็ว
- ขอใหมีศูนยชวยเหลือคนหางานที่สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

ในการติดตอขอความชวยเหลือ

3.2 ผลการสัมภาษณเจาหนาผูปฏิบัติงาน
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฝายพิจารณาการไปทํางานตามระบบ EPS

(เกาหลี) พบวาสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหคนงานที่ไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางกลับกอน
กําหนด โดยสรุป ดังน้ี

1) ความไมเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขของสัญญาจางงาน ทําใหคนงานไมไดรับการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจางงาน ไดแก การใหทํางานไมตรงตําแหนงที่ระบุ การจายคาจาง
และคาทํางานลวงเวลาไมกับสัญญาจางงาน และการใหทํางานเกินระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางงาน
เปนตน
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2) ปญหาความสามารถทางดานภาษาเกาหลี   คนงานไมสามารถสื่อสารกับนายจางได
ทําใหมีโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งในเร่ืองคาจาง  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนตามกฎหมาย

3) คนงานขาดความอดทน  มีการเรียกรองขอเปลี่ยนงานบอย หรือขอเปลี่ยนนายจาง
และสถานที่ทํางานตามคนที่รูจัก โดยขาดเหตุผลพอสมควร

4) นายจางในระบบ EPS สวนใหญเปนกิจการขนาดเล็กมีทุนไมมากนักจึงไมคอย
มั่นคง ทําใหเกิดปญหาการคางจายคาจาง การจัดสวัสดิการใหคนงาน และการหยุดกิจการ

5) ลักษณะของงานบางแหงยากเกินกวาที่คนงานจะคาดถึง  ทําใหเกิดความเครียดใน
การทํางาน ปญหาสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นสงผลตอสุขภาพและการทํางาน รวมทั้งปญหาดาน
การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีใหมที่ไมคุนเคย

3.3 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาดังกลาว และจากประสบการณของผูศึกษาประกอบกับกรอบแนวคิด

และทฤษฎีที่ไดศึกษามาขางตน พบวาปญหาการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนหางานไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี  เกิดจากปจจัยของฝายตาง ๆ จําแนกตามปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดใหคนงาน
เดินทางกลับกอนกําหนดและเรียงตามลําดับความสําคัญของปญหา ดังน้ี

ปจจัยผลักดัน (Push Factors)
1) สภาพแวดลอมในการทํางาน
 นายจางเกาหลีไมปฏิบัติตามสัญญาจางงาน ไดแก การใหทํางานไมตรงตําแหนง

ตามสัญญาจางงาน การจายคาจางไมครบและไมตรงตามกําหนดเวลา การคางจายคาจาง การจาง
คาจางไมเปนไปตามสัญญาจางงาน การไมจายคาทํางานลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุด ไมจัดที่
พักและอาหารใหตามสัญญา รวมทั้งนายจางบางรายไมมีงานใหทํา

 นายจางเกาหลีบางรายมีพฤติกรรมชอบทํารายรางกายคนงานเมื่อไมพอใจ ไมจัด
อุปกรณปองกันที่มีประสิทธิภาพใหกับคนงานอยางเพียงพอในการทํางาน ซึ่งเปนอันตรายตอ
สุขภาพ

 แรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี  ยังไมทราบถึงขั้นตอนการ
จัดสงและการบริหารจัดการแรงงานตางชาติเขาไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบ EPS
มักไดรับคําแนะนําใหอดทนและไมทราบวาจะสามารถแจงเร่ืองราวรองทุกขอยางเหมาะสมได
อยางไรในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 แรงงานไทยไมสนใจที่จะดูแลรักษาและปองกันตนเองใหมีสุขภาพที่ดี  เมื่อผาน
การตรวจสุขภาพกอนเดินทางแลวไมสนใจดูแลสุขภาพทําใหเกิดปญหาไมผานการตรวจสุขภาพอีก
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ทั้งภายหลังเดินทางไปทํางานตองถูกสงตัวกลับเน่ืองจากปญหาดานสุขภาพ เสียโอกาสในการ
ทํางาน

 การเตรียมความพรอมคนงานไทยในดานการสื่อสาร สวนใหญไมสามารถพูดภาษา
เกาหลีได ทั้งที่ผานการทดสอบภาษาเกาหลีและผานหลักสูตรฝกอบรมภาษาเกาหลีกอนการเดินทาง

 มีปญหาการปรับตัว  กับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของชาวเกาหลี ซึ่งสวนหน่ึงเกิดจากการเตรียมความพรอมที่ยังมีขอบกพรองเปนเหตุ
ใหคนงานยังไมทราบวาจะตองเดินทางไปพบกับปญหาอุปสรรคใดในการทํางานตางประเทศ

 แรงงานไทยมักประสบปญหาเร่ืองสุขภาพในชวงฤดูหนาว  เน่ืองจากไมสามารถ
ทนตอสภาพอากาศที่หนาวจัด

 แรงงานไทยบางรายยอหยอน ไมปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และขอกําหนดที่นายจาง
หรือสถานประกอบการกําหนดไว

2) การดูแลคุมครองคนงาน
 กลไกการดูแลและคุมครองคนงานของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี  อยูภายใตความ

รับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีสาขาอยูตามภูมิภาคมีหนวยงานในสังกัดที่มีหนาที่รับคํารอง
ขอเปลี่ยนนายจางและเร่ืองราวรองทุกขจากคนงาน โดยประสานงานกับ HRD/Korea ซึ่งเปน
หนวยงานของเอกชนไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี รับผิดชอบการบริหาร
จัดการแรงงานตางชาติทั้งหมด จากผลการศึกษาพบวากลไกดังกลาวยังมีจุดออนอยูที่กระบวนการ
ตรวจสอบสถานภาพของนายจางกอนการจางแรงงานตางชาติ  เชน  สถานะทางการเงินของบริษัท
และประวัติการกระทําผิดกฎหมายแรงงานเกาหลี หรือการคัดกรองคุณสมบัติของนายจางกอนการ
คัดเลือกแรงงานไทย ปญหาอุปสรรคในการขอเปลี่ยนนายจาง ซึ่งมีขั้นตอนยุงยาก และใชเวลา
คอนขางนาน  และหนวยงานรับผิดชอบดานดูแลคุมครองแรงงานมีความลาชาหรือไมเขามา
แกปญหาเมื่อแรงงานไทยรองเรียนขอความชวยเหลือ  กรณีไมไดรับความเปนธรรม

 อัตรากําลังเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน  ณ สํานักงานแรงงาน  ณ  กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลีคอนขางจํากัด ไมเพียงพอในการดูแลคุมครองสิทธิประโยชน และแกไขปญหาใหแรงงานไทย

3) กลไกการติดตอประสานงาน
 มีขอถกเถียงในเร่ืองความมีประสิทธิภาพในองคกรที่ เอกภาพในการบริหารจัดการ

ซึ่งแบงแยกออกจากกันในกรณีของทั้งระบบสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย สําหรับสาธารณรัฐ
เกาหลี ไดแก กระทรวงแรงงาน  ซึ่งเปนหนวยงานรัฐบาลกับ HRD/Korea ซึ่งเปนหนวยงาน
เอกชนอิสระ ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนโดยตรงและทั้งหมดจากรัฐบาลก็ตาม ยิ่งมีระยะหางและ
ชองวางระหวางหนวยงานมากเทาใด  ก็จะยิ่งลดทอนประสิทธิภาพขององคกรมากขึ้นเทาน้ัน
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เน่ืองจากการติดตอสื่อสารและการประสานงานจะเปนไปดวยความยากลําบาก  อีกทั้งยังมีโอกาสถูก
ปดกั้นหรือบิดเบือนมากขึ้นเปนลําดับดวย

สําหรับประเทศไทย  สํานักงานแรงงาน ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี   เปน
หนวยงานรัฐบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งอยูภายใตการกํากับของ
ปลัดกระทรวงแรงงาน  ในขณะที่หนวยงานที่ดําเนินการจัดสงคนหางาน  คือ  สํานักงานบริหาร
แรงงานไทยไปตางประเทศ  กรมการจัดหางาน  ซึ่งแมวาจะเปนหนวยงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวง
แรงงาน  แตในทางทฤษฎีเชื่อไดวานาจะมีปญหาในการติดตอสื่อสารและการประสานงานระหวาง
หนวยงาน  ซึ่งไมมีเอกภาพในทางการบริหารจัดการเชนน้ีอยูหลายระดับ และหลายขั้นตอน

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร  บางแขนงเชื่อวาการวางโครงสรางและชอง
ทางการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน  มิไดเปนหลักประกันประการเดียวที่จะทําใหมั่นใจวา
ขอมูลที่จําเปนตอการปรับปรุงการบริหารจัดการจะถูกสงผานกลไกตาง ๆ เหลาน้ันโดยสะดวกตาม
ที่ต้ังวัตถุประสงคไวปดกั้น  หากผูนําหนวยงานเห็นวาไมเปนผลดีที่จะเปดเผยขอมูลดังกลาวออกไป
ก็จะไมไปถึงผูประสานขอมูลตามกลไกที่ไดวางไว  ถึงแมจะเปนผูบังคับบัญชาตามสายงานก็ตาม

เชนเดียวกันกับขอมูลการรองเรียนจากคนงาน  ปญหาดานเอกภาพของการบริหาร
จัดการ  ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการสงผานขอมูลขาวสารดังกลาว  นาจะเปนเหตุใหขอมูลลาชา
หรือไปไมถึงผูมีหนาที่ดูแลแกไขและปองกัน และเปนปจจัยผลักดันใหคนงานเดินทางกลับกอน
ตามสัญญาจางงาน   ซึ่งควรตองไดรับการแกไขปรับปรุงทั้งเชิงโครงสรางและมาตรการการบริหาร
จัดการ

4) วิธีการจัดสงและคาใชจาย
คนงานสวนใหญเดินทางไปทํางานโดยรัฐจัดสง  และแจงการเดินทางไปทํางานดวย

ตนเองโดยการติดตอนายจางไดดวยตนเอง   ซึ่งเปนวิธีที่เสียคาใชจายที่นอยกวาเมื่อเทียบกับการ
จัดสงโดยบริษัทจัดหางาน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดสงไปทํางานประเทศอ่ืน ๆ โดย
บริษัทจัดหางาน  ซึ่งมีคาใชจายสูงมากกวาเปนเหตุใหคนงานนาจะตัดสินใจยกเลิกสัญญากอน
กําหนดไดงายกวา  อยางไรก็ตามคนงานมักไมกลาวถึงสาเหตุน้ี  เน่ืองจากตนเองจะรูสึกผิดคลายกับ
วาเปนการเอาเปรียบผูอ่ืนที่ไมไดไป เพราะตนเองเสียเงินไมมากและไมอดทนเพียงพอ

ปจจัยดึงดูด ( Pull Factors)
1) คนงานบางสวนจําเปนตองเดินทางกลับประเทศไทยกอนกําหนด  เน่ืองจาก

ครอบครัวประสบปญหาไมมีคนดูแลบุตร  ปญหามารดาเจ็บปวย รวมทั้งปญหาทางครอบครัวอ่ืน ที่
เกิดขึ้น  นักคิดกลุมการยายถิ่นและการยายแรงงานขามชาติ  อธิบายวาปญหาครอบครัวเปนปจจัย
ดึงดูดใหคนงานที่ทํางานอยูกับนายจางสาธารณรัฐเกาหลีตองเดินทางกลับกอนกําหนด โดยคนงาน
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เห็นคุณคาของการเดินทางกลับมาจัดการปญหาภายในครอบครัวมากกวาแรงจูงใจที่ เปน
ผลประโยชนในรูปรายไดจากการทํางาน  หรือคาจางแรงงาน  รวมถึงสถานภาพการเปนคนงานไทย
ในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งอธิบายไดโดยกลุมแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและผลประโยชนตอบแทน
อยางไรก็ตามมิไดหมายความวาปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจและผลประโยชนตอบแทนไมสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการไปทํางานตางประเทศ หรือการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนหางานได
สมควรที่จะไดศึกษาในเชิงลึกตอไป

2) ในระยะแรกของการทํางาน  คนงานไทยที่ทํางานไมครบ 3 เดือน เดินทางกลับกอน
กําหนด มักประสบกับภาวะซึมเศรา คิดถึงบานจนถึงขั้นไมสามารถอยูทํางานตอไปได บางรายไม
ประสงคที่จะอดทนตอวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาพแวดลอมในการทํางาน  และ
คิดถึงสภาพความเปนอยูที่คุนเคยในประเทศไทย  เปนปจจัยดึงดูดใหตัดสินใจละทิ้งโอกาสในการ
ทํางานตางประเทศ  เดินทางกลับบานโดยยังทํางานไมครบสัญญาจาง

3) ปจจุบัน ปญหาการขาดแคลนแรงงานไรฝมือและกึ่งฝมือในประเทศ ยังคงมีอยูอยาง
รุนแรงและตอเน่ือง  ผลก็คือมีแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานเดินทางขามชายแดนมาทํางาน
ในประเทศทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  และสําหรับในการศึกษาคร้ังน้ีทําใหเพิ่มโอกาสการ
จางงานในประเทศไทยขึ้นอยางมาก ทั้งในดานจํานวน ตําแหนงงานวาง และผลตอบแทน รวมถึง
โอกาสในการเลือกสถานที่ทํางานและนายจางที่พึงประสงค นาจะเปนปจจัยดึงดูดใหคนงานไทย
ตัดสินใจเลือกเดินทางกลับประเทศไทย  ทั้งน้ีรวมถึงปญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภูมิภาคทั่ว
โลก โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งอยูระหวางเศรษฐกิจฟนตัว มีโครงการ
กอสรางขนาดใหญ  สนามบิน ทางรถไฟ โครงสรางพื้นฐาน หรือแมแตโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
โดยบริษัทขามชาติจากญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และจากสาธารณรัฐเกาหลีเอง เปนผูประมูลงานได ก็มี
ความตองการจางแรงงานจํานวนมากและเสนอเงื่อนไขที่คุมคานาสนใจ



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 บทสรุป
การศึกษาการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานไทยที่ไปทํางานในสาธารณรัฐ

เกาหลี  มีวัตถุประสงค 3 ประการ  กลาวคือ
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหสาเหตุที่คนงานตองเดินทางกลับกอนกําหนด
2. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ

กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน ในฐานะผูจัดสง และ Human  Resource  Development (HRD/
Korea) ซึ่งเปนหนวยงานภาคเอกชน  ภายใตการกํากับดูแลและสนับสนุนดานการเงินของกระทรวง
แรงงานสาธารณรัฐเกาหลี และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของในระบบการจัดสงและคุมครองดูแลแรงงาน
ไทยในสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการจัดสงคนหางานไปทํางาน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS และระบบการดูแลคุมครองคนงาน

3. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมาตรการการปองกันและแกไขปญหาการเดินทาง
กลับกอนกําหนดของคนงานไปทํางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  และประเทศอ่ืน ๆ ตอไป

การศึกษา การเดินทางกลับกอนกําหนดของคนหางานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี
เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการคนควาจากเอกสารทางวิชาการ
(Documentary Research) งานวิจัยและงานศึกษาที่ผานมา การปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี (Best
Practices) และการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) ที่ไดจากการเดินทางไปรวมโครงการ ILO/Korea
Partnership Programme Fellowship Trainning on Labour Administration and in the  International
Cooperation  in  the  Management of  Migration ณ กรุงโซล  ระหวางวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2552 การ
สอบถาม สัมภาษณคนหางาน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาจากประสบการณการทํางาน
ของผูศึกษา ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี

1) สาเหตุที่คนหางานตองเดินทางกลับกอนกําหนด เกิดจากสาเหตุหลายประการ
จําแนกตามปจจัยผลักดันเรียงตามลําดับความสําคัญของสาเหตุที่ผลักดันใหคนงานเดินทางกลับ คือ
ฝายนายจางมักพบปญหาการไมปฏิบัติตามสัญญา ทั้งในเร่ืองตําแหนงงานไมตรงตามสัญญาจางงาน
คางจายคาจางหรือจายคาจางลาชา อัตราคาจางไมเปนไปตามสัญญา ไมจายคาลวงเวลาและคาทํางาน
ในวันหยุด สวัสดิการ ที่พักอาหาร การรักษาพยาบาล ไมเหมาะสมตามสัญญา สภาพการทํางาน
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ชอบทํารายคนงานเมื่อไมพอใจ และตัวคนหางานที่ขาดความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการในการ
เดินทางไปทํางาน ขาดความรูการสื่อสารในภาษาเกาหลีทั้งที่ผานการสอบคัดเลือกและไดรับการ
อบรมกอนเดินทาง มีปญหาในการปรับตัวทั้ งในดานความเปนอยูการใชชีวิตประจําวัน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น   แรงงานบางรายไมปฏิบัติตาม
ระเบียบที่นายจางกําหนด และบางรายมีภาระทางครอบครัวที่ตองกลับมาดูแล จากกลไกการบริหาร
จัดการของฝายสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะการดูแลคุมครองคนงาน ยังมีจุดออนอยูที่กระบวนการ
ตรวจสอบสถานภาพของนายจางกอนจางแรงงานตางชาติ  เชน การตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ
ของนายจาง สถานะทางการเงินของนายจาง ปญหาอุปสรรคในการขอเปลี่ยนนายจาง อีกทั้ง
เจาหนาที่แรงงานของสาธารณรัฐเกาหลีมีความลาชาหรือไมเขามาดูแลแกไขปญหาเมื่อแรงงาน
ไทยมารองเรียนขอความชวยเหลือกรณีไมไดรับความเปนธรรม อีกทั้งเจาหนาที่ประจําสํานักงาน
แรงงาน ณ กรุงโซล มีจํากัดไมเพียงพอในการดูแลคุมครองแรงงานไทยเมื่อเกิดปญหา

2) ปจจัยผลักดันที่เกิดจากกลไกการบริหารจัดการที่ไมเปนเอกภาพ สํานักงาน
บริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในฐานะผูจัดสง และ
Human Resource  Development (HRD/Korea) ซึ่งเปนหนวยงานภาคเอกชน ภายใตการกํากับดูแล
และสนับสนุนดานการเงิน ของกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะผูรับ และหนวยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวของในระบบการจัดสงและคุมครองดูแลแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ไดแกสํานักงาน
แรงงาน ณ กรุงโซลและกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี พบวาปญหาอุปสรรคของระบบการ
จัดสงและคุมครองคนหางานไปทํางานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS ซึ่งจากการศึกษา
จะเห็นไดวาสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ กรมการจัดหางาน ในฐานะองคกรผูจัดสง
คนหางานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี  และสํานักงานแรงงาน ณ กรุงโซล เปนหนวยงานที่อยู
ภายใตการกํากับดูแลของตางหนวยงานแยกออกจากกัน เชนเดียวกันกับ HRD/Korea ของกระทรวง
แรงงานสาธารณรัฐเกาหลี

3) ปจจัยผลักดันสําคัญอีกประการหน่ึง คือ การที่คนงานลงทุนเสียคาใชจายนอย
เน่ืองจากเปนการจัดสงโดยรัฐชวยลงทุนใหคอนขางมาก เปนเหตุใหคนงานตัดสินใจเดินทางกลับ
กอนกําหนดไดงาย

4) ทางดานปจจัยดึงดูด สาเหตุสําคัญและเปนหลักใหญที่สุด ไดแก ปญหาครอบครัว
ที่ตองรีบกลับมาดูแล ปญหาภาวะซึมเศราคิดถึงบาน และปจจัยดึงดูดจากผลตอบแทนที่จูงใจกวาจาก
การไปทํางานประเทศที่สาม
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5) ปจจัยซึ่งนาจะมีนัยสําคัญในการศึกษาน้ีอีกประการหน่ึง ไดแก การไมผานการ
ทดสอบฝมือแรงงานแลวตองถูกสงก ลับ ปรากฏวาไมมีหลักฐานยืนยันเนื่องจากแรงงาน
ทั้งหมดที่จัดสงไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีเปนแรงงานไรฝมือทั้งหมด สําหรับการไมผานการ
ตรวจสุขภาพ ถึงแมวาจะมีการตรวจสุขภาพจากประเทศไทยกอนเดินทางไป แตก็ปรากฏวามีกรณี
ไปรับการตรวจสุขภาพซ้ําเมื่อเดินทางถึงแลวไมผานและถูกสงกลับอยูบาง จําเปนตองกํากับดูแลการ
ตรวจสุขภาพคนงานกอนเดินทางใหรัดกุมยิ่งขึ้น

4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาดังกลาว ผูศึกษาขอใหขอเสนอแนะดานนโยบาย /ยุทธศาสตรและ

มาตรการการปองกันและแกไขปญหาการเดินทางกลับกอนกําหนดของคนงานไปทํางาน
สาธารณรัฐเกาหลี ดังน้ี

1) ดานนโยบายและยุทธศาสตร
นโยบายกระทรวงแรงงานของอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย

แกวทอง) มีความสอดคลองและรองรับนโยบายของฯพณฯนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ในการสงเสริมใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศอยางมีศักด์ิศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการ
สนับสนุนดานสินเชื่อ การฝกอบรมทักษะฝมือ และทักษะการใชภาษา การสรางหลักประกัน
การคุมครองดูแลการจัดสงและการติดตามดูแลมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบระหวางการทํางานใน
ตางประเทศ นับเปนนโยบายที่เหมาะสมและชัดเจนดีอยูแลว

แตทั้งประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของกระทรวงแรงงานยังไมระบุใหชัดเจน
เกี่ยวกับการดูแลคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศโดยระบุแตเพียงวา

“ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางความมั่นคงในการมีงานทําใหกับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมความมั่นคงในการทํางานและคุณภาพชีวิตที่ดี

ใหกับแรงงาน”
โดยเปาประสงคระบุแตเพียงวา
“ 2. แรงงานทั้งในและนอกระบบไดรับการดูแลคุมครองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

หลักประกันความมั่นคงในการทํางานและการดํารงชีวิต”
ผูศึกษาต้ังขอสังเกตวา ทั้งประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคของกระทรวงแรงงาน

ดังกลาว จัดทําขึ้นโดยมีชองวางที่เกิดจากขาดการมีสวนรวมและการติดตอสื่อสารระหวางกระทรวง
แรงงานกับกรมการจัดหางาน โดยเฉพาะสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศและ
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กองตรวจและคุมครองคนหางาน เปนเหตุใหประเมินยุทธศาสตรและเปาประสงคยั งไมชัดเจนและ
ครอบคลุม การดูแลคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ และอาจเปนเหตุใหหนวยราชการในสังกัด
อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตรกระทรวงแรงงานและ
สํานักงานแรงงานในตางประเทศไมสามารถนํานโยบาย/ยุทธศาสตรกระทรวงแรงงานไปปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลคุมครองคนงานในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอสรุปคือ ทั้งยุทธศาสตรและเปาประสงคของกระทรวงแรงงานควรไดรับการแกไข
ปรับปรุงใหครอบคลุมภารกิจเกี่ยวกับการดูแลคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศ รวมทั้งแกไข
ปรับปรุงใหครอบคลุมภารกิจในการจัดสงแรงงานไปทํางานตางประเทศใหชัดเจนไปพรอมกันดวย

2) ดานโครงสรางการบริหารงานและกลไกการประสานงาน
เน่ืองจาก ผูศึกษาเห็นวาโครงสรางการบริหารจัดการแรงงานไทยไปทาํงานใน

สาธารณรัฐเกาหลีขาดความเปนเอกภาพ  โดยที่สํานักงานแรงงาน ณ กรุงโซล อยูภายใตอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไมใชกรมการจัดหางาน และHRD/Koreaแมวาจะเปน
หนวยงานซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี แตก็มีฐานะเปนองคกร
เอกชนอิสระ

สําหรับประเทศไทย ยังมีขอโตแยงกันอยูมากเกี่ยวกับความเหมาะสมที่จะโอน
สํานักงานแรงงานทั้ง 13 แหง ไปสังกัดกรมการจัดหางาน  เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาเปนเอกภาพใน
การทํางาน หากแตยังมีความเห็นคัดคานวาสํานักงานแรงงานควรจะสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ และเพื่อใหสามารถรับนโยบายจาก
ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยตรงไดอีกทางหน่ึง ประกอบกับสําหรับโครงสรางการ
บริหารภายในสาธารณรัฐเกาหลี ผูศึกษาเห็นวา หากไมมีการปรับโครงสราง สามารถปรับปรุงกลไก
และแนวทางการดูแลคุมครองคนงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีไดโดยจัดประชุมสัมมนารวมกันทั้ง
ระหวางประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี และระหวางหนวยงานภายในของแตละประเทศ
รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสํานักงานแรงงานไดมี
โอกาสเขารับการอบรม ดูงาน ประชุม และติดตอสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวขอเร่ือง

- การเปลี่ยนนายจาง  การหางานใหม
- การรับเร่ืองราวรองทุกขและการแกไขปญหาคนงาน
- การชวยเหลือเมื่อแรงงานถูกรังแก  ประสบอันตรายและปญหาตาง ๆ  หรือถูก

ทอดทิ้งในสาธารณรัฐเกาหลี
- การชวยเหลือใหกลับคืนสูครอบครัวในประเทศไทยไดอยางราบร่ืนและมีความสุข
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3) ดานการเตรียมความพรอมคนงาน
เพื่อปองกันและแกไขปญหาคนงานเดินทางกลับกอนกําหนด เน่ืองจากขาดความ

พรอมและไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมได สมควรมีมาตรการและแนวทางแกไข
ปรับปรุง  ดังน้ี

1. ควรประชาสัมพันธในคนหางานผูสนใจไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี และ
ประเทศตาง ๆทราบถึงขั้นตอนหลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขตาง ๆในการเดินทางไปทํางานสาธารณรัฐ
เกาหลี ตลอดจนคุณสมบัติ เกณฑการรับสมัคร การสอบ การคัดเลือก การรายงานตัว การอบรม
ภาษา วัฒนธรรมและการอบรมเตรียมความพรอมกอนเดินทาง

2. ควรใหความรูแกคนหางานเกี่ยวกับสภาพการทํางาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม การใชชีวิตประจําวัน สภาพอากาศ  การดูแลสุขภาพ การปรับตัว ความพรอมในการ
ทํางาน โดยเฉพาะเงื่อนไขการทํางาน คาจาง สวัสดิการสิทธิประโยชน ขอหามและกฎหมายแรงงาน
เกาหลี

3. ควรจัดใหมีสถานฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีใหเพียงพอตอจํานวน
คนหางาน และมีมาตรฐานที่กรมการจัดหางานรับรอง โดยประสานงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
หรือดําเนินการรวมภาครัฐกับสถาบันการอบรมของเอกชน เพื่อใหตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน และเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีคาใชจายในการอบรมที่เหมาะสม และปรับปรุง
ขั้นตอนการอบรมภาษาวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องตน โดยใหมีเน้ือหาหลักสูตรที่ครบถวน เขมขนขึ้น
และมีขั้นตอนที่มีความตอเน่ือง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจายของคนหางานสะทอน
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสงคนหางานไปทํางานใหไดทั้งจํานวนและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี
มาตรฐานการฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีของเอกชน ตองผานทั้งเกณฑสถานที่บุคลากร
ดานการสอนและธุรการ หลักสูตร อุปกรณการเรียนการสอนโดยเฉพาะเกณฑที่จะสะทอน
ผลสัมฤทธิ์ของสถานฝกอบรมเกี่ยวกับผลการสอบผานของนักเรียนในสังกัด ซึ่งจะนํามาเปนเกณฑ
การรับรองมาตรฐานที่สําคัญดวย

4. ดานเจาหนาที่ ทั้งในสวนของสํานักงานบริหารแรงงานไทยไปตางประเทศ
และสํานักงานแรงงาน ณ กรุงโซล ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
และทักษะความรูความชํานาญในการทํางาน ดานการจัดสงแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศ สิทธิ
ประโยชนของคนหางาน รวมทั้งกฎหมายแรงงานทองถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี  และประเทศอ่ืน ๆ
การประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐทั้งในการจัดสง และการคุมครองดูแลชวยเหลือเมื่อ
คนหางานใหไดรับความไมเปนธรรม



51

5.ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจโรคกอนเดินทางใหมีความโปรงใส และรัดกุมยิ่งขึ้น
เพื่อปองกันการทุจริตใชเอกสารปลอม และเกิดปญหาการตรวจโรคไมผานหลังจากเดินทางไป
ทํางานแลว

6.ควรทําสัญญากับคนงานกอนเดินทางไปทํางาน เพื่อเปนหลักประกันวาคนงาน
จะทํางานจนครบสัญญาจาง เพื่อมิใหรัฐเสียหายจากการสงคนที่ไมพรอมไปทํางาน และเสียโอกาสที่
คนอ่ืนควรจะไดไปทํางานแทน อยางไรก็ตามการบังคับใชบทลงโทษไมควรจะเขมงวดจนเกินไป
เน่ืองจากคนงานไมอยูในฐานะที่จะชดใชคาเสียหายทั้งหมดหลังจากเดินทางกลับมาแลว

4) ดานมาตรการจูงใจ ควรมีหรือเพิ่มมาตรการจูงใจใหคนงานทํางานครบสัญญา
อาทิ ใหเงินประกอบอาชีพสนับสนุน หรือการชวยเหลือหลังจากทํางานครบสัญญา และเดินทาง
กลับประเทศแลวในดานการจัดหางานใหทํากับนายจางชาวเกาหลีในประเทศไทย รวมทั้งความ
ชวยเหลืออ่ืน ๆ ใหคนงานสามารถกลับคืนสูครอบครัวและชุมชนไดอยางราบร่ืนและมีความสุข
ทั้งน้ี HRD /Korea เอง มีแผนอบรมเตรียมความพรอมกอนเดินทางกลับ และโครงการประสานงาน
เตรียมจัดหางานกับนายจางในประเทศไทยตามโครงการ Happy  Return  Home และฝายไทยก็มีการ
ชวยเหลือผูเดินทางกลับจากตางประเทศ  รวมกับ 75 จังหวัด และเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร อยู
แลว หากแตทางฝายรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลียังไมมีมาตรการ แนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรม สมควรที่
จะไดรวมมือดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป

5) ดานการยอมรับคนงานในระดับระหวางประเทศ ประเด็นเร่ืองการยอมรับ และ
การดูแลคุมครองแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย (irregular migrants) ขณะน้ีเร่ิมแพรหลายและเปน
ประโยชนตอแรงงานทั้งที่ไปทํางานโดยถูกตองตามกฎหมาย และผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น ทาง
สาธารณรัฐเกาหลีเองถึงแมในทางกฎหมายจะปฏิบัติตอแรงงานผิดกฎหมาย ตามกฎระเบียบที่
คอนขางเครงครัด กลาวคือ จับกุมและสงกลับ แตก็มีหนวยงานเอกชน (NGO) ชวยเหลือดูแล
คุมครองไดในระดับหน่ึง สําหรับประเทศไทย รัฐบาลเร่ิมยอมรับและนิรโทษกรรมแรงงานผิด
กฎหมาย  ต้ังแตป  พ.ศ. 2539 โดยเร่ิมผอนผันใหคนเขาเมืองผิดกฎหมาย อยูในราชอาณาจักรและ
สามารถทํางานตามกฎหมายไดจนถึงปจจุบันน้ี สวนสาธารณรัฐเกาหลีกระแสสังคมและชุมชนโลก
นาจะเปนแรงงผลักดันใหมีการยอมรับแรงงานผิดกฎหมายมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการปองกันแกไขปญหาการเดินทางกลับกอนกําหนดของการศึกษาน้ี
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4.3 ขอเสนอแนะในทางวิชาการ
เห็นควรมีการศึกษาการเดินทางกลับกอนกําหนดของแรงงานไทยที่ไปทํางานประเทศ

อ่ืน ๆ  นอกเหนือจากการเดินทางกลับกอนกําหนดของแรงงานไทยที่ ไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลี
ตอไป
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