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กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงของท่าน อาจารย ์ดร.สุมิตตรา 
เจิมพนัธ์ ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาช้ีแนะแนวทางและขอ้คิดเห็น รวมถึงการแกไ้ขปรับปรุง
ใหง้านวิจยัฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา คุณมารดา บุคคลท่ียิง่ใหญ่ท่ีคอยดูแลดว้ยความรักเสมอมารวมทั้ง
ค  าสัง่สอนท่ีท าใหต้ระหนกัในคุณค่าของการศึกษา ความมานะบากบัน่จนท าใหมี้วนัน้ี 
 ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่านท่ีได้
ประสิทธ์ิ ประสาทวิชาความรู้แก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงสามารถ
น าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตแ์ละใชเ้ป็นพื้นฐานในการท าวิจยัฉบบัน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีกรมการจดัหางาน รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีสละเวลาใน
การใหข้อ้มูล ซ่ึงท าใหผู้ว้ิจยัไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยัฉบบัน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์และเจา้ของผลงานวิชาการต่าง ๆ ตามรายละเอียดในบรรณานุกรม 
 สุดทา้ยน้ี หากงานวิจยัฉบบัน้ีไดก่้อเกิดประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้สนใจศึกษาการขบัเคล่ือนนโยบาย
การจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของกรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไป
ท างานในประเทศอิสราเอล เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป นบัเป็นความยนิดี
อยา่งยิง่ท่ีไดท้  างานวิจยัฉบบัน้ี หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้ิจยัขอกราบอภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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 บทที ่1 
     บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การเคล่ือนยา้ยแรงงานในปัจจุบนันบัว่าเป็นวาระระดบัโลก การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่าง
ประเทศนั้น เกิดข้ึนเน่ืองมาจากปัญหาเร่ืองประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูง แต่ปัญหาส าคญัท่ีท าให้
เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างประเทศนั้นกล่าวไดว้่าคือเหตุผลทางเศรษฐกิจ ในอดีตท่ีผา่นมา
การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศ มกัจะเป็นการเคล่ือนยา้ยของประชากรจากประเทศท่ียากจน
ไปสู่ประเทศท่ีเจริญก้าวหน้ากว่าทั้ งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ การเคล่ือนยา้ยแรงงานเป็น
สภาวการณ์ปกติของทุกประเทศ เน่ืองจากประชาชนหรือก าลงัแรงงานมีความตอ้งการท่ีจะแสวงหา
ส่ิงท่ีดีกว่ามองหาอาชีพหรืองานท่ีมั่นคงและรายได้ท่ีสูงกว่า สาเหตุท่ีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ย
แรงงานคือความแตกต่างของอุปสงค ์และอุปทาน ของแรงงานท าให้เกิดความแตกต่างในค่าจา้ง 
โดยค่าจา้งในประเทศท่ีมีแรงงานมากจะมีค่าจา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีมีแรงงานนอ้ย มีผล
ให้แรงงานในประเทศท่ีมีค่าจา้งต ่าอพยพไปท างานในประเทศท่ีมีค่าจา้งสูงกว่า โดยเฉพาะแรงงาน
ไร้ฝีมือ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2560) 
 ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีประชาชนในประเทศจ านวนมากให้ความสนใจในการ
เดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยก่อนปี พ.ศ.2513 เป็นการเดินทางไปท างานของกลุ่มแรงงานมี
ฝีมือ เช่น แพทย ์พยาบาลและวิศวกร แต่หลงัจากปี พ.ศ.2516 รูปแบบการเดินทางไปท างานใน
ต่างประเทศของไทยเปล่ียนจากแรงงานระดบัฝีมือมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือและก่ึงมีฝีมือ และมีจ านวน
เพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศซาอุดิอาระเบียลงทุนพฒันาประเทศขนาน
ใหญ่จึงมีความตอ้งการแรงงานเป็นจ านวนมากและแรงงานไทยในยคุสมยัน้ีไดส้ร้างช่ือเสียงจนเป็น
ท่ียอมรับ รวมทั้งไดรั้บความเช่ือถือจากนายจา้งต่างประเทศอยา่งน่าช่ืนชม เม่ือตลาดแรงงานไทยใน
ประเทศซาอุดิอาระเบียเร่ิมซบเซาในปี พ.ศ.2532 ก็มีตลาดแรงงานใหม่คือไต้หวันและต่อมาก็
ตลาดแรงงานไทยในสิงคโปร์ บรูไน สาธารณรัฐเกาหลี ญ่ีปุ่น มาเลเซีย และอิสราเอล เขา้มาแทนท่ี 
ซ่ึงในแต่ละปีแรงงานไทยท่ีท างานในต่างประเทศ สามารถสร้างรายไดส่้งกลบัประเทศเป็นเงินกว่า 
60,000–90,000 ลา้นบาท ดงันั้นการเดินทางไปท างานในต่างประเทศของแรงงานไทยจึงนับไดว้่า
สร้างคุณประโยชน์ให้กบัประเทศอย่างอนันต์ แรงงานไทยสามารถสร้างฐานะให้กบัครอบครัว 
ชุมชนและสังคมได้อย่างมัน่คงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดแมว้่าแรงงานไทยท่ีไป
ท างานในต่างประเทศจะไม่ประสบความส าเร็จทั้ ง 100% แต่ก็นับได้ว่ามีจ านวนหน่ึงท่ีประสบ
ความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ (กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน, 2557, หนา้30-31) 

 



2 
 

 จากการท่ีแรงงานไทยท่ีไปท างานในต่างประเทศส่วนหน่ึงประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่า
พอใจ ท าให้การไปท างานต่างประเทศของแรงงานไทยขยายตัวมากข้ึน สภาพการณ์ต่างๆ จึง
เปล่ียนไป ภาคเอกชนซ่ึงเป็นผูติ้ดต่อหาตลาดและต าแหน่งงานในต่างประเทศ มีบทบาทมากข้ึน      
มีผูป้ระกอบการสนใจเขา้มาประกอบธุรกิจจดัหางานเพิ่มข้ึน มีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ระบบ
การหาต าแหน่งงานต่างประเทศ และการจดัหาแรงงานสลบัซบัซอ้นมากข้ึน มีบุคคลหลายกลุ่มเขา้
มาเก่ียวขอ้งในกลไกตลาดแรงงาน รูปแบบการด าเนินการจดัหางานต่างประเทศเปล่ียนไปจากระบบ
ท่ีนายจ้างต่างประเทศเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายให้แก่แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างาน พร้อมทั้ งจ่าย
ค่าตอบแทน (Commission) ให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจจดัหางาน  กลบักลายเป็นระบบท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจจดัหางานตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าตอบแทนในการซ้ือต าแหน่งงานให้แก่นายจา้งหรือนายหน้าใน
ต่างประเทศ แลว้ผลกัภาระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหก้บัคนหางานหรือผูใ้ชแ้รงงาน (ธนัยพร ภูครองตา, 2552, 
หน้า 1) อีกทั้งในแต่ละปีมีคนไทยเดินทางไปท างานในต่างประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 60,000 คน    
โดยประเทศปลายทางท่ีนิยมเดินทางไปท างานส่วนใหญ่ได้แก่ ไตห้วนั ญ่ีปุ่น รวมทั้ งประเทศ
อิสราเอล เป็นตน้ ซ่ึงมีสถิติจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ของกรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงาน ระบุถึงจ านวนแรงงานไทยท่ียงัคงท างานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนธันวาคม 
2559 ว่ามีจ านวนมากถึง 153,999 คน และในจ านวนน้ี เป็นผูท่ี้ไปท างานภาคเกษตรในประเทศ
อิสราเอล จ านวน 23,296 คน (กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน, 2560)  

ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จดัล าดับประเทศอิสราเอลว่าเป็นประเทศท่ีมี
พฤติกรรมเขา้ข่ายการคา้มนุษยต์ามเกณฑม์าตรฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้(Trafficking Victims Protection 
Act’s : TVPA) ในระดับ Tier 2 Watch List ต่อมาศาลสูงอิสราเอลมีค าสั่งให้รัฐบาลอิสราเอล
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองการคา้มนุษยอ์ย่างเป็นรูปธรรม ประเทศอิสราเอลจึงได้พยายามแก้
ภาพลักษณ์ของประเทศ โดยการจัดท ากรอบความตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรัฐบาล
อิสราเอลและรัฐบาลไทย และริเร่ิมกระบวนการจดัส่งในรูปแบบใหม่ โดยมอบหมายให้องคก์าร
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (Internation Organization for Migration : IOM) ซ่ึงเป็น
องคก์ารระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร และไดรั้บการยอมรับเก่ียวกบัการบริหารจดัการแรงงาน
ขา้มชาติ เป็นผูจ้ ัดระบบการด าเนินการ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนหางานไทยท่ีมีความ
ประสงคจ์ะเดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอล (ชนกพรอนนั ไกรเทพ, 2559,หนา้ 86-87) 
 เดิมการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลเป็นการด าเนินการ   
โดยบริษทัจดัหางาน และปัญหาท่ีพบคือ แรงงานไทยถูกเอารัดเอาเปรียบจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
จดัหางานเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด หรือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายก่อนเดินทางเป็นค่าหัวคิว ให้กบัสาย/
นายหน้าเป็นเงินจ านวนมาก ประมาณคนละ 300,000-400,000 บาท อีกทั้งแรงงานไทยบางคนถูก
หลอกลวงจากกลุ่มสาย/นายหน้า ท าให้ได้รับความเดือดร้อน สูญเสียเงิน และไม่ได้เดินทางไป
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ท างานตามท่ีตกลงไว(้ฐานขอ้มูลสหภาพแรงงานไทย, 2555) ซ่ึงกระทรวงแรงงานกไ็ดรั้บรู้ข่าวคราว
เร่ืองเหล่าน้ีมาเป็นระยะ ๆ 
 เน่ืองจากกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีภารกิจส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ ซ่ึงเน้นท่ีความชดัเจน โปร่งใส ไม่ให้ถูกกล่าวหาดา้นคา้
มนุษย ์(Flagship) โดยแรงงานท่ีไปท างานจะตอ้งเสียค่าบริการและค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีเป็นธรรม ไม่
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ดงันั้น หากการเดินทางไปท างานประเทศใดมีค่าใชจ่้ายสูงเกินความเป็นจริงและ
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศและประเทศท่ีแรงงานไปท างาน 
กระทรวงแรงงานจะด าเนินการในลกัษณะรัฐจดัส่ง ซ่ึงรูปแบบการจดัส่งจะเป็นแบบระดบัรัฐต่อรัฐ 
โดยกระทรวงแรงงาน ไดมี้นโยบายชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงไดมี้นโยบายในการลด
ค่าใชจ่้ายของแรงงานไทยท่ีไปท างานในประเทศอิสราเอล มีการด าเนินการทางกฎหมายกบัผูฝ่้าฝืน
อย่างจริงจงั โดยไดด้ าเนินการลงโทษ/พกัใชใ้บอนุญาตการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศ
อิสราเอลเป็นจ านวนมาก และได้ชะลอการจัดส่งแรงงานไทยของบริษัทจัดหางาน รวมทั้ งได้
สนับสนุนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลให้เกิดผลในทางปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรมภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน”  ซ่ึงต่อมารัฐบาลไทยโดย
ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดอ้นุมติัตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอร่างความตกลงดา้นแรงงาน
ระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล และร่างความตกลงความร่วมมือระหวา่งกรมการจดัหางาน
และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (InternationalOrganization for Migration: 
IOM) ในการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรท่ีประเทศอิสราเอล โดยอนุมัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในนามของผูแ้ทนฝ่ายไทยในความตกลงด้านแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล โดยเอกอคัรราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทยเป็นผูล้ง
นามในนามของผูแ้ทนฝ่ายอิสราเอลและอนุมติัใหอ้ธิบดีกรมการจดัหางานลงนามในนามของผูแ้ทน
ฝ่ายไทยในความตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจดัหางาน และองคก์าร IOMอิสราเอล (ชนก
พรอนนั ไกรเทพ, 2559,หนา้ 87-106) 
 โดยต่อมาในปี พ.ศ.2553 กระทรวงแรงงานไดล้งนามขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นแรงงาน
ร่วมกบัรัฐบาลอิสราเอลในการจา้งงานแรงงานไทยไปท างานชั่วคราวในภาคเกษตรในประเทศ
อิสราเอล และในปี พ.ศ.2554 กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ไดล้งนามขอ้ตกลงความร่วมมือ
เพื่อจดัส่งแรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลกบัองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความยุติธรรม และแรงงานไทยไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง โดยไดด้ าเนินการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต าแหน่งคนงานภาคเกษตรใน
ประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน  (Thailand-Israel 
Cooperation on the Placement of Workers: TIC)” ได้เร่ิมจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศ
อิสราเอลคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และไดด้ าเนินการจดัส่งคนหางานไปท างาน         
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อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยมีแรงงานไทยเดินทางไปท างานแลว้ จ านวน 23,521 คน (กอง
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน, 2560) 
 แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานภายใตโ้ครงการน้ีจะเสียค่าใชจ่้ายก่อนเดินทางเท่าท่ีจ่ายจริง 
จ านวนประมาณ 70,000 บาท และได้รับรายได้และสวสัดิการ การดูแลและการคุม้ครองสิทธิ
ประโยชน์สูงสุดตลอดระยะเวลาการท างาน รวมทั้งการพ านักในประเทศอิสราเอลไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมายทุกประการ ซ่ึงถือวา่เป็นหนา้ท่ีส าคญัของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานโดยตรง 
 จากการท่ีกรมการจดัหางาน สงักดักระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ท่ีมีบทบาท
ในการส่งเสริมก ากบัดูแลการเดินทางไปท างานต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัจดัหางาน
และคุม้ครองคนหางาน พ.ศ.2528 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2537) ซ่ึงไดก้ าหนดไวว้่า การเดินทางไป
ท างานต่างประเทศของคนหางานไทย ท่ีสามารถท าไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายมี 5 วิธี ดงัน้ี 
 1) เดินทางไปท างานดว้ยตนเอง    
 2) บริษทัจดัหางานจดัส่ง 
 3) กรมการจดัหางานจดัส่ง 
 4) นายจา้งในประเทศไทยพาลูกจา้งไปท างาน 
 5) นายจา้งในประเทศไทยส่งลูกจา้งไปฝึกงาน 
ซ่ึงทั้ง 5 วิธีดงักล่าวเป็นทางเลือกส าหรับแรงงานไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
โดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการเก่ียวกับการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ จึงได้น านโยบายดังกล่าวมาขับเคล่ือนเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ คือการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลโดยภาครัฐให้มีปริมาณ
เพิ่มข้ึน และจากรายงานสรุปผลการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลของกอง
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน ไดร้ายงานความตอ้งการแรงงานไทยไป
ท างานประเทศอิสราเอล (Recruitment Order) ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการตามโครงการดงักล่าว โดยมีผูท่ี้
ตอ้งการไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 59,694 อตัรา ในขณะท่ีรัฐจดัส่งไดเ้พียงจ านวน 23,521 
อตัรา คิดเป็นร้อยละ 39.40 ของแรงงานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล  (จากขอ้มูล
รายงานในระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าท่ี  Thailand-Israel Cooperation on the Placement of 
Workers: TIC ประจ ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน ณ วนัท่ี 20 มกราคม 
2560, 2560) (รายละเอียดตามตารางท่ี 1) 
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ตำรำงที่ 1 จ ำนวนแรงงำนไทยทีเ่ดินทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล ภำยใต้โครงกำร TIC 

ปี จ ำนวน (คน) จ ำนวนยอดสะสม (คน) 
2555 (เร่ิมจดัส่งคร้ังแรก 27 มิ.ย.55) 2,081 2,081 

2556 5,047 7,931 
2557 4,787 12,718 
2558 4,725 17,443 

2559 (ณ เดือนธนัวาคม 2559) 6,078 23,521 
ท่ีมา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปท างานต่างประเทศ       
(พ.ศ.2560) 

 จากตารางท่ี 1 เป็นการรายงานสรุปผลการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอล
โดยรัฐจดัส่ง แสดงให้เห็นว่าจ านวนของแรงงานไทยท่ีมีความตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลมีมากกวา่จ านวนแรงงานท่ีรัฐสามารถจดัส่งไดอี้กทั้งยงัมีปัญหาเร่ืองของการหลอกลวงจาก
สาย/นายหนา้เถ่ือนท่ีเขา้ไปหลอกลวง ชกัชวนแรงงานในพื้นท่ี แต่ไม่ไดเ้ดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล ตามท่ีกล่าวอา้ง จากปัญหาและความเป็นมาดงักล่าว จึงเป็นเร่ืองท่ีผูศึ้กษามีความสนใจ 
ตอ้งการศึกษาแนวทางการปฏิบติังานตามนโยบายดงักล่าว ว่าในการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานใน
ประเทศอิสราเอลยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรนั้นมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานอยา่งไรบา้ง
และควรมีแนวทางการแกปั้ญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทย
ไปท างานในประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน 
(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”  ท่ีเหมาะสมอย่างไร เพื่อน าผล
การศึกษาและการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการจดัส่งแรงงานไทย
ไปท างานในประเทศอิสราเอลโดยภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 2.1 เพื่อศึกษาการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอล
ภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on 
the Placement of Workers: TIC)”   
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานใน
ประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel 
Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”   
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3.ขอบเขตของกำรศึกษำ 
           3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
 การศึกษาน้ี จะศึกษาเฉพาะการปฏิบติัตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานใน
ประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel 
Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี  ในกองบริหาร
แรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน 
(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน 
 3.2 ขอบเขตดา้นเวลา 
  การเกบ็ขอ้มูลระหวา่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 –กนัยายน พ.ศ. 2560 
 3.3 ขอบเขตดา้นประชากร  
  3.3.1 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั มี  2 กลุ่มคือ  
  - ขา้ราชการ และเจา้หนา้ท่ีกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจดัหา
งานกระทรวงแรงงานจ านวนทั้งส้ิน 116 คน และเจา้หน้าท่ีองคก์ารIOM ประจ าโครงการ TIC ซ่ึง
ปฏิบติังานท่ีกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน จ านวน 12 คน 
  - คนหางานท่ีมีความประสงคเ์ดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงาน
ไทยท่ีเดินทางกลบัจากประเทศอิสราเอลซ่ึงมาติดต่อราชการ ซ่ึงเป็นเป็นการพบโดยบงัเอิญซ่ึงหนา้ 
(Accidental) ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจดัหางาน จ านวน 101 คน 

4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 4.1 “แรงงานไทย” หมายถึง คนไทยท่ีประสงคจ์ะท างาน/ ฝึกงาน โดยเรียกหรือรับค่าจา้ง
หรือค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือเป็นประโยชน์อยา่งอ่ืน 
 4.2“คนหางาน” หมายถึงบุคคลซ่ึงประสงค์จะท างานโดยเรียก หรือรับค่าจ้าง หรือ
ค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือเป็นประโยชน์อยา่งอ่ืน 
 4.3“บริษทัจดัหางาน” หมายถึง บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจดัหางานให้แก่
คนหางาน หรือลูกจา้งให้แก่นายจา้ง โดยจะเรียกหรือรับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามและให้หมาย
รวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อจดัหางานใหค้นหางาน 
 4.4  “สาย/นายหนา้” หมายถึง บุคคลท่ีไดช้กัชวนและเรียกรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
คนหางาน 
 4.5 “ค่าหัวคิว” หมายถึง เงินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีจ่ายให้กับสาย/นายหน้า เพื่อเป็นค่า
ด าเนินการในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 



7 
 

 4.6“นายจ้างต่างประเทศ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในต่างประเทศท่ีรับ
แรงงานไทยหรือแรงงานต่างชาติไปท างาน 
 4.7“การด าเนินงานโดยรัฐเป็นผูจ้ดัส่ง” หมายถึง การด าเนินงานโดยส านักงานบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางานในการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 
 4.8“กระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล” หมายถึง 
ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 
ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 
 1) การรับสมคัร/คดัเลือก หมายถึง การด าเนินการรับสมคัรและคดัเลือกแรงงานไทยเพื่อ
ส่งไปท างานในประเทศอิสราเอล 
 2) การคดักรองคุณสมบติัของผูส้มคัรท่ีอยูใ่นบญัชีผูส้มคัร 
 3) การคัดเลือกผู ้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ การประกาศผลผูท่ี้ มีสิทธิเข้ารับการ
สมัภาษณ์ ขั้นตอนการสมัภาษณ์ การตรวจสุขภาพ 
 4) การจดัส่งขอ้มูลของผูส้มคัรให้นายจา้งและบริษทัจดัหางาน หรือสมาคมเกษตรเพื่อ
ยนืยนัการจา้งงาน 
 5) การประกาศผลผูมี้สิทธิเดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอล 
 6) การส ารองท่ีนัง่เท่ียวบิน และการออกวีซ่าใหผู้ผ้า่นการคดัเลือก 
 7) การอบรมก่อนการเดินทางและการเดินทาง 
 4.9“ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูบ้ริหารของกรมการจดัหางานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
และก าหนดนโยบาย มาตรการและวิธีการต่างๆ ในการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 
 4.10“เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติ” หมายถึง เจา้หน้าท่ีของภาครัฐท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 4.11 IOM (International Organization for Migration) หมายถึง องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงร่วมกบักรมการจดัหางานในการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 
 4.12 TIC (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers) หมายถึง การจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล 
เพื่อการจดัหางาน 
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 5.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 5.1 ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน 
(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”   
 5.2 น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาอุปสรรคในการขบัเคล่ือนนโยบายของ
โครงการน้ี 
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บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาเร่ือง การขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของ
กรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล ผูท้  าการศึกษาไดศึ้กษา
ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจดัส่งแรงงานไทยท างานในต่างประเทศโดยรัฐ (กรณีการจดัส่งแรงงาน
ไปท างานประเทศอิสราเอล) โดยประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม ท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัต่อไปน้ี  

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบติัและความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบติั 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยา้ยถ่ิน แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่ิงจูงใจและทฤษฎีคาดหวงั     
ในรายได ้

3. นโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศโดยภาครัฐและนโยบายการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลโดยภาครัฐ 

4. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1.  แนวคดิทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบักำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติและควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 1.1 กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
  เป็นแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐบาล หรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหา
ก าไรและไม่สังกดัรัฐบาล โดยมีรัฐบาลเป็นแกนน าในการก าหนดนโยบาย เพื่อจดัการทรัพยากร
ต่างๆ ให้แก่ประชาชนโดยรวม การก าหนดนโยบายสาธารณะเป็นการตัดสินใจวางแนวทาง          
แบบกวา้งๆ ในการแกไ้ขปัญหา หรือการพฒันา หรือการตอบสนองความตอ้งการ  ส่ิงท่ีส าคญัคือ 
การตดัสินใจว่าจะก าหนดนโยบายสาธารณะอยา่งไร จะตอ้งใชข้อ้มูล ใชว้ิธีการและใชท้ฤษฎีต่างๆ 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ส าหรับกระบวนการในการก าหนดนโยบาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 
กระบวนการใหญ่ๆ ดงัน้ี  
  กระบวนการแรก เป็นแนวคิดหลกักล่าวคือ มีการแบ่งกระบวนการนโยบายออกเป็น
ขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกนัในลกัษณะท่ีไม่ให้ความส าคญัต่อปฏิกิริยาในการโตต้อบในระหว่างขั้นตอน 
แต่ละขั้นตอน โดยทัว่ไปมกัจะแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ  
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  ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดนโยบายซ่ึงมกัจะปรากฏในรูปของกฎหมาย พระราชบญัญติั   
มติคณะรัฐมนตรี หรือค าพิพากษาของศาล 
  ขั้นตอนท่ี 2 การแปลงนโยบายไปสู่ภาคการปฏิบติั ซ่ึงมกัจะเป็นการด าเนินการโดย
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือหลายๆ หน่วยงานรับผดิชอบด าเนินงานร่วมกนั  
   ขั้นตอนท่ี 3 การปรับเปล่ียนนโยบายโดยใช้ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตาม
นโยบาย ซ่ึงอาจจะเป็นความส าเร็จ หรือความลม้เหลว เป็นพื้นฐานในการปรับเปล่ียน ส าหรับ
แนวคิดน้ีมีพื้นฐานมาจากความเช่ือท่ีวา่หนา้ท่ีของฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายบริหารตอ้งแยกออกจากกนั 
ท าให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งแยกออกมาต่างหาก จากขั้นตอนอ่ืนใน
กระบวนการนโยบาย  
  นอกจากน้ียงัไดจ้  าแนกกระบวนการนโยบาย ออกเป็นรายละเอียดท่ีมากข้ึน โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การก่อตวัของนโยบาย (policy formation) 
  ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมนโยบาย และการเสนอร่างนโยบาย (policy formulation) 
  ขั้นตอนท่ี 3 การอนุมติัและการประกาศเป็นนโยบาย (policy adoption) 
  ขั้นตอนท่ี 4 การน านโยบายไปสู่การปฏิบติั (policy implementation) 
  ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) 
  ขั้นตอนท่ี 6 การปรับปรุงแกไ้ข หรือการยกเลิกนโยบาย (policy revision or termination) 
  กระบวนการท่ีสอง คือ กระบวนการท่ีไม่เห็นด้วยกับการแยก “การน านโยบายไป
ปฏิบติั” ออกจากขั้นตอนอ่ืนในกระบวนการนโยบาย โดยมีแนวคิดว่า การน านโยบายไปปฏิบติัเป็น
กระบวนการท่ีเป็นพลวตั มีการปฏิสัมพนัธ์กบัขั้นตอนอ่ืนๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป้าหมาย
หรือวตัถุประสงคข์องนโยบายในระดบัการปฏิบติั และแนวทางในการน าไปด าเนินการ มกัมีการ
ปรับเปล่ียน เพื่อประนีประนอมความคิดเห็น และผลประโยชน์ของหลายๆฝ่าย ตลอดจนปรับเปล่ียน
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั (พรรณิลยั นิติโรจน์, 2551, หน้า 18-19)  ซ่ึงในงานวิจยัน้ี
เป็นการศึกษาถึงการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงจะไดมี้การศึกษารายละเอียดในหวัขอ้ต่อไป 
 1.2 แนวคดิทฤษฎใีนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 ค าว่า“นโยบายสาธารณะ” มีนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายไว้
หลายท่านด้วยกันจากการท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความพยายามของ Economic Development 
Administration-EDA ในการสร้างงานให้กบัคนว่างงานท่ียากจนในเมืองโอ๊คแลนดรั์ฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นตัวอย่างการน าเอานโยบายไปปฏิบัติผิดพลาดมีการเสนอ
ความคิดท่ีว่าในความเป็นจริงแลว้ลองน านโยบายไปปฏิบติัผูกพนัใกลชิ้ดกบันโยบายซ่ึงผูก้  าหนด
นโยบายต้องพิจารณาถึงวิธีการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตนวางไวด้้วยการปฏิบัติ  ตาม
นโยบายจะมีหวงัส าเร็จไดถ้า้ไม่มีการเปล่ียนตวัผูน้ าบ่อยนกัคือมีความต่อเน่ืองในตวัผูน้ าและในทาง
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ปฏิบติัควรท าให้นโยบายเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายเขา้ใจไดง่้าย (Pressman &Wildavsky, 1973, pp. 70-86) 
นอกจากนั้นเร่ืองของการน านโยบายไปปฏิบติัจะครอบคลุมถึงกิจกรรมของแต่ละบุคคลหรือของ
กลุ่มทั้งท่ีอยูใ่นระบบราชการหรือเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย (Van Meter 
& Van Horn, 1975, p. 447) เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของนโยบายสาธารณะได้ชัดเจนมากข้ึน James 
(2003, pp. 26-29) ได้เสนอกรอบแนวคิดในเร่ืองการศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ            
ซ่ึงประกอบดว้ย (1) การก่อตวัของปัญหา (problem formation) โดยตอ้งมีการพิจารณาว่าปัญหานั้น
เป็นปัญหาจริงหรือไม่เพราะบางคร้ังส่ิงท่ีคิดว่าเป็นปัญหาความจริงแลว้อาจไม่ไดเ้ป็นปัญหาก็ได ้ 
(2) การก่อรูปนโยบาย (policy formulation) ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นการก าหนดทางเลือกของนโยบาย 
(policy alternative) วา่มีทางเลือกใดบา้งท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาและใครเป็นผูมี้ส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายบ้างและมีวิธีการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมด้วยเทคนิควิธีใดบ้าง           
(3) การตดัสินใจนโยบาย (policy adoption) ในขั้นตอนน้ีเป็นการตดัสินใจว่าทางเลือกต่างๆท่ีได้
วิเคราะห์ไวแ้ลว้นั้นจะตดัสินใจเลือกแนวทางใดและใครเป็นผูต้ดัสินใจนโยบาย (4) การน านโยบาย
ไปปฏิบติั (policy implementation) เม่ือไดต้ดัสินใจเลือกนโยบายท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดแลว้ก็น านโยบายท่ี
เลือกนั้นไปปฏิบติัให้บรรลุผลและ (5) การประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) โดยการวดัว่า
นโยบายมีประสิทธิผลหรือผลกระทบอยา่งไรหลงัจากท่ีไดน้ านโยบายนั้นไปสู่การปฏิบติัและใคร
เป็นผูป้ระเมินผลนโยบาย 
 แนวคิดในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติันั้นเป็นแนวความคิดท่ีมีปรากฏมาเป็น
เวลานานซ่ึงองคค์วามรู้ในเร่ืองการน านโยบายไปปฏิบติัน้ีเร่ิมมีความชดัเจนข้ึนตั้งแต่ช่วงตน้ของ    
ปี ค.ศ. 1970 ของประเทศสหรัฐอเมริกาและอีก 10 ปีต่อมาในยโุรปไดมี้ปรากฏการณ์เก่ียวกบักระแส
ของการศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติั (implementation) ซ่ึงพื้นฐานของเหตุผลท่ี
พบในการศึกษานโยบายสาธารณะคือเร่ืองการขาดการเช่ือมโยง  (missing link) ระหว่างความ
เก่ียวขอ้งในการสร้างนโยบาย (policy-making) กบัการประเมินผลส าเร็จของนโยบาย (evaluation of 
policy outcomes)  โดยท่ีไม่ปรากฏวรรณกรรม (literature) ในเร่ืองการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั
ก่อนหน้าท่ี Pressman and Wildavsky (1973, pp. 70-86) ศึกษาเร่ืองการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั
อย่างจริงจังและชัดเจนในงานสัมมนาเม่ือปีค.ศ. 1973 ช่ือ “Implementation” เป็นการศึกษาถึง
นโยบายการสร้างงานให้กับคนว่างงานท่ียากจนในนครโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศ
สหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นตวัอย่างการน าเอานโยบายไปปฏิบัติผิดพลาดจากผลศึกษาดังกล่าว
นักวิจยัทั้ งสองได้เสนอความคิดท่ีว่าในความเป็นจริงแลว้เร่ืองการน านโยบายไปปฏิบัติผูกพนั
ใกลชิ้ดกบันโยบาย ซ่ึงผูก้  าหนดนโยบายตอ้งพิจารณาถึงวิธีการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตน
วางไวด้ว้ยการปฏิบติัตามนโยบายจะมีหวงัส าเร็จไดถ้า้ไม่มีการเปล่ียนตวัผูน้ าบ่อยนักคือมีความ
ต่อเน่ืองในตวัผูน้ าและในทางปฏิบติัควรท าใหน้โยบายเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายเขา้ใจไดง่้าย 
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 จากการศึกษาดงัท่ีกล่าวมา การให้ความสนใจในการศึกษาถึงกระบวนการน านโยบายไปสู่
การปฏิบติันั้น เป็นเสมือนตวัแทนความกา้วหน้าท่ีส าคญัของการศึกษาเร่ืองการก าหนดนโยบาย
นอกจากนั้นการปรับเปล่ียนกรอบเคา้โครงความคิด (paradigm shift) คงเหมือนสายสังคมศาสตร์
อ่ืนๆ ท่ีพบว่ายงัมีขอ้จ ากดัในตวัของมนัเองอีกหลายประการจึงเป็นความกลา้หาญในการกดดนัเร่ือง
การให้ความส าคญัแก่กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัในฐานะท่ีแตกต่างจากกระบวนการ
สร้างนโยบาย (policy making process) และสมควรใหมี้การศึกษาถึงประโยชน์ของการศึกษาการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้ งการศึกษาถึงจุดอ่อนของการท่ีเน้นหนักลกัษณะเด่นของทั้ ง 2 
กระบวนการคือกระบวนการสร้างนโยบายกบักระบวนการประเมินนโยบายมากเกินไปท่ีน าไปสู่
การศึกษาขั้นตอนของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัโดยแยกออกมาศึกษาต่างหากไดอี้ก ทั้งเป็น
การยกระดบัปัญหาดา้นวิธีการ (methodology) และขอบเขต (extent) ไวอ้ย่างชดัเจน (Ham & Hill, 
1993, pp. 97-98)  

ส่วนการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติันั้น มีผูศึ้กษา
แนวคิดทฤษฎีและตวัแบบต่างๆไดแ้ก่การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีต่อระดบัความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบติัในตวัแบบของ Van Meter and Van Horn (1975, pp. 445-488) ได้เสนอกรอบการ
มองกระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั (policy implementation) โดยให้ความหมายของ
การน านโยบายไปปฏิบติัว่าหมายถึง การกระท าของบุคลากรและประชาชนซ่ึงมีผลในการส่งเสริม
หรือขดัขวางความพยายามของรัฐในการบรรลุเป้าหมายของนโยบายบางประการท่ีถูกก าหนดไว้
ล่วงหน้าแลว้กรอบการมองท่ีเสนอประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายองคป์ระกอบดว้ยกนั
โดยเน้นการให้ความส าคญัต่อความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารของรัฐท่ีส่งผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบติัเน่ืองจากองคก์ารเป็นตวัตดัสินผลการน านโยบายไปปฏิบติัดว้ยเหตุน้ีในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน จึงตอ้งคดัเลือกเกณฑท่ี์เหมาะสม เพื่อวดัผลขององคก์ารว่าเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
นโยบายหรือไม่ กิจกรรมต่างๆเหมาะสมหรือไม่หรือองค์การมีความสามารถในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขกับปัญหาต่างๆได้มากน้อยเพียงใดซ่ึงตวัแบบน้ีให้ความส าคญักับปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั
ดว้ยกนักล่าวคือปัจจยัดา้นกระบวนการในการส่ือขอ้ความปัจจยัดา้นปัญหาทางดา้นสมรรถนะของ
องคก์ารท่ีน านโยบายไปปฏิบติัและปัจจยัดา้นความร่วมมือสนบัสนุนของผูป้ฏิบติัซ่ึงในดา้นของการ
ส่ือขอ้ความนั้นผลของการน านโยบายไปปฏิบติัยอ่มข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจของผูป้ฏิบติัว่าตนเองควร
ท าอยา่งไรซ่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของนโยบายรวมทั้งกิจกรรมต่างๆท่ีจะมีส่วนช่วยท าใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจดีข้ึนตลอดจนความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือท่ีจะน านโยบายไปปฏิบติันั้นเป็น
อยา่งไรและมากนอ้ยเพียงใดส่วนปัญหาทางดา้นสมรรถนะของหน่วยงานนั้นผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัความสามารถของหน่วยงานว่าจะท างานใหเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวไ้ดม้ากนอ้ย
เพียงใดข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของทรัพยากรท่ีสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจูงใจคุณภาพของบุคลากรภาวะ
ผูน้ าความส าคญัของหน่วยงานนั้นๆตลอดจนสภาวะทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจโดยทัว่ไป
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นอกจากน้ีในดา้นปัญหาของตวัผูป้ฏิบติัพบว่าผลของการน านโยบายไปปฏิบติัย่อมข้ึนอยู่กบัความ
ร่วมมือของผูป้ฏิบติัเองซ่ึงความร่วมมือดังกล่าวยงัข้ึนอยู่กบัความภกัดีของบุคคลท่ีมีต่อองค์การ
ผลประโยชน์ส่วนตวัตลอดจนความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงจากวิธีการปฏิบติังานท่ีท าอยู่แบบเดิม
อีกดว้ย 
 โดยการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัโดยใชต้วัแบบของVan Meter and Van Horn (1975, 
pp.445-488) น้ีมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้วา่ปัจจยัต่างๆในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นพลวตัคือมี
การเคล่ือนท่ีหรือมีการด าเนินไปตลอดเวลาเช่นทัศนคติของผูป้ฏิบัติงานท่ีอาจขัดขวางหรือ
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัตามนโยบายหรือเห็นพอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละการด าเนินการตามนโยบาย
ซ่ึงช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมในลักษณะท่ีเอ้ืออ านวยให้นโยบายสัมฤทธ์ิผลหรือขัดขวางจน
นโยบายลม้เหลวเป็นตน้ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัดว้ยมุมมองต่างๆในระยะ
ยาวไม่ใช่มุมมองในระยะสั้นขณะใดขณะหน่ึงเท่านั้นดงัแสดงในภาพ1 (มยรีุอนุมานราชธน, 2547, 
หนา้ 71)  

 
 

 
 
ภำพที1่ ตวัแบบของการน านโยบายไปปฏิบติัตามแนวคิดของ Van Meter and Van Horn  
ท่ีมา. จาก The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, by D. S. Van Meter & C. E. Van 
Horn, 1975, Administration and Society, 6(4), p. 463. 
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 ส่วนการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัใน       
ตัวแบบของ  Sabatier and Mazmanian (1979, pp. 484-485) เป็นการศึกษาตัวแบบการจัดการ
นโยบาย (model of policy management) ซ่ึงตวัแบบน้ีเป็นตวัแบบท่ีเก่ียวกบัการแสวงหาแนวทางท่ี
จะท าใหน้โยบายไปสู่การปฏิบติัสมัฤทธ์ิผลดงัปรากฏในบทความท่ีเขียนข้ึนในปีค.ศ. 1979 ท่ีมีช่ือว่า
เง่ือนไขการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิผล: แนวทางท่ีท าให้วตัถุประสงคข์องนโยบาย
บรรลุผลส าหรับตวัแบบน้ีมีผูศึ้กษาและพยายามแสดงออกมาใหง่้ายต่อความเขา้ใจว่าการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติท่ีสัมฤทธ์ิผลหรือประสบผลได้นั้ นวัตถุประสงค์ต้องมีความชัดเจนมีการใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมผูป้ฏิบติัตามนโยบายมีทกัษะมีการสนบัสนุนนโยบายและทุกคนมีความเห็น
พอ้งตอ้งกนัในนโยบายต่อมาMazmanian and Sabatier (1983, pp. 21-23) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ระดบัความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของ
การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัเป็นปัจจยัแบบ Top-down (ดงัแสดงในภาพท่ี2)  กล่าวคือเป็นการ
เน้นการก าหนดนโยบายและควบคุมนโยบายจากผูก้  าหนดนโยบายโดยเห็นว่านโยบายจะประสบ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวนั้นโดยให้ความส าคญักบั (1) วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนแน่นอนและจดัล าดบั
ความส าคญัของวตัถุประสงค์ของนโยบายไวอ้ย่างดี (2) ความถูกตอ้งเหมาะสมของทฤษฎีท่ีเป็น
พื้นฐานของนโยบาย (3) การจดัสรรงบประมาณทางดา้นการเงินอยา่งเพียงพอของหน่วยงานท่ีรับไป
ปฏิบติั (4) การจดัสายงานบงัคบับญัชาและการประสานงานภายในและระหว่างหน่วยงานปฏิบติั
และ (5) การก าหนดระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานส่วนการน าเอานโยบายไปปฏิบัติจะประสบ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวจะดูจากตวัแปรต่างๆ 5 ตวัแปรคือ (1) ผลผลิตของนโยบายของหน่วยงานท่ี
น านโยบายไปปฏิบติั (2) การยอมรับปฏิบติัตามนโยบายซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลลพัธ์ว่าไดห้รือเสีย และการ
ลงโทษรวมทั้งทศันคติและตน้ทุนในการท าตามของกลุ่มเป้าหมาย (3) ผลกระทบท่ีเป็นจริงของ
นโยบายท่ีเกิดข้ึน (4) การรับทราบถึงผลกระทบของนโยบายนอกจากผลกระทบท่ีเป็นจริงแลว้
เน่ืองจากผลกระทบแบบน้ีในท่ีสุดอาจถูกน าไปปรับปรุงนโยบายต่อไปและ (5) การแกไ้ขนโยบาย 



15 
 

 
     ภำพที2่ ตวัแบบของการน านโยบายไปปฏิบติัตามแนวคิดของMazmanian and Sabatier 
ท่ีมา. จากImplementation and Public Policy (p. 22), by D. A. Mazmanian& P. A. Sabatier, 1986, Glenview, IL: 
Scott, Foresman and Company.  

จากภาพ 2 เม่ือนโยบายได้ถูกน าไปปฏิบติัแลว้ควรน าขอ้บกพร่องมาแก้ไขหรือก าหนด
นโยบายใหม่ต่อไปซ่ึงข้ึนกับการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนของผูมี้อ  านาจด้วยต่อมาอีก 3 ปี
Sabatier (1986,pp.538-574) ได้ท าการปรับปรุงตัวแบบและแนวความคิดในการน านโยบายไป
ปฏิบติัใหม่(ดงัแสดงในภาพท่ี3) โดยการผสมผสานกนัทั้งแบบบนลงล่าง (top down) และล่างข้ึนบน 
(bottom up)ซ่ึงเห็นว่าปัจจยัท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานและทรัพยากรท่ีใชน้ั้นคือปัจจยั
จากภายนอก 2 ประเภทคือปัจจยัท่ีคงท่ีและปัจจยัท่ีมีการเคล่ือนไหวปัจจยัทั้งสองเป็นปัจจยัท่ีตอ้ง
วิเคราะห์เพื่อก าหนดนโยบายเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัแบบบนลงล่างแต่ Sabatier เห็นว่ายงัมีระบบ
ย่อยของนโยบายท่ีเป็นการวิเคราะห์แบบลักษณะล่างข้ึนบนคือการได้รับความร่วมมือจาก
ผูป้ฏิบติังานจากหลายๆฝ่ายเช่นนักการเมืองขา้ราชการกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆและหากมีความ
ขดัแยง้จากการปฏิบติังานจะถูกตดัสินโดยกลุ่มบุคคลท่ีสามเรียกว่าตวัแทนนโยบายหรือ Policy 
Brokers ท าให้ความขดัแยง้เบาบางลงท าให้นโยบายสามารถถูกน าไปปฏิบติัจนมีผลลพัธ์ออกมาได้
นอกจากน้ี Sabatier ยงัใหค้วามส าคญักบัระบบความเช่ือในนโยบายวา่เป็นสาเหตุส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้
นโยบายเปล่ียนแปลงเหตุผลคือคนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแมมี้ความเห็นในประเด็นยอ่ยไม่ตรงกนัแต่
ถ้าเห็นด้วยกันในประเด็นใหญ่ๆจะสนับสนุนนโยบายนั้ นๆซ่ึงอาจท าให้ทิศทางของนโยบาย
เปล่ียนไปเร่ือยๆโดยเฉพาะนโยบายในระยะยาว 
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ภำพที3่ ตวัแบบและกรอบแนวความคิดของ Sabatier 
ท่ีมา. จาก Top-down and Bottom-up Appoaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested 
Synthesis, by P. A. Sabatier, 1986, Journal of Public Policy, 6(1), p. 41. 

 นอกจากนักวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงัพบการศึกษาตวัแบบและแนวความคิดท่ีน่าสนใจ
ของGoggin, Bowman, Lester, and O’Toole (1987,pp.200-216)ท่ีมองว่าการน านโยบายของรัฐไป
ปฏิบติัเป็นภาระหน้าท่ีและเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกลางมลรัฐหรือทอ้งถ่ินก าหนดให้แก่ผูน้ านโยบายไป
ปฏิบติัแลว้ยงัข้ึนอยูก่บัแนวโนม้ในการด าเนินการและความสามารถของรัฐอีกดว้ย (ดงัแสดงในภาพ
ท่ี4)หรือข้ึนอยูก่บัการเจรจาต่อรองทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นตวั
แบบท่ีน าเสนอมาน้ีจึงตั้ งอยู่ภายใต้ฐานคติท่ีว่าการน านโยบายไปปฏิบัติข้ึนอยู่กับตัวแปรทั้ ง
ระดบับนลงล่าง (top down) และล่างข้ึนบน (bottom up) โดยตวัแปรท่ีน าเสนอ ประกอบดว้ย ตวั
แปรอิสระคือขอ้บังคบัและขอ้จ ากัดของรัฐบาลกลางขอ้บงัคบัและขอ้จ ากัดในระดับมลรัฐและ
ทอ้งถ่ินตวัแปรแทรกซ้อน ประกอบดว้ยผลการตดัสินใจของมลรัฐความสามารถของมลรัฐขอ้มูล
ยอ้นกลบัหรือการออกแบบนโยบายใหม่และตวัแปรตามคือผลของการน านโยบายไปปฏิบติั 
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ภำพที4่ ตวัแบบของการน านโยบายไปปฏิบติัตามแนวความคิด Goggin et al. 
ท่ีมา. จาก Public policy implementation: Evolution of the field and agenda for future research, by M. L. Goggin 
et al., 1987, Policy Studies Review, 7(1), p. 207. 

 ส่วนในประเทศไทยมีนกัวิชาการหลายท่านท่ีศึกษาเก่ียวกบัการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั
ไดแ้ก่การศึกษาของวรเดชจนัทรศร (2539,หนา้ 4) ท่ีมีความเห็นว่าการศึกษาเก่ียวกบัการน านโยบาย
ไปปฏิบัตินั้ น เป็นเร่ืองของการศึกษาว่าเม่ือผูท่ี้มีอ  านาจหน้าท่ีในการออกนโยบายแลว้ผูส้นอง
นโยบายสามารถน านโยบายไปปฏิบติัไดห้รือไม่แค่ไหนเพียงใดดงันั้นการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบติัจึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบายแผนงานและการปฏิบติัใน
โครงการให้ดีข้ึนนอกจากน้ียงัสามารถอธิบายถึงปัญหาหรือส่ิงท่ีเช่ือมโยงระหว่างความส าเร็จและ
ความลม้เหลวของการน านโยบายแผนงานหรือโครงการไปปฏิบติัใหลึ้กซ้ึงมากข้ึนโดยเสนอตวัแบบ
หรือแนวทางท่ีอาจจะเอ้ืออ านวยต่อการสร้างความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติั 5 ตวัแบบ
ไดแ้ก่ตวัแบบแรกเป็นตวัแบบท่ียึดหลกัเหตุผลมีฐานคติว่าโครงการท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมี
การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละภารกิจท่ีชดัเจนมีการมอบหมายและก าหนดมาตรฐานการท างานใหแ้ก่
หน่วยงานต่างๆขององคก์ารมีระบบการวดัผลการปฏิบติัตลอดจนระบบการให้คุณให้โทษท่ีชดัเจน
ตัวแบบท่ีสองคือตัวแบบการจัดการเน้นให้ความสนใจกับเร่ืองสมรรถนะขององค์การเพราะ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัยอ่มข้ึนอยูก่บัโครงสร้างขององคก์ารท่ีเหมาะสมบุคลากรท่ี
อยู่ในองค์การจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้ งทางด้านการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ
นอกจากน้ีองค์การยงัตอ้งมีการวางแผนเตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางดา้นวสัดุ
อุปกรณ์สถานท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และงบประมาณตวัแบบท่ีสามคือตวัแบบทางดา้นการพฒันา
องคก์ารเนน้การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพการน านโยบายไปปฏิบติัใหบ้งัเกิด
ความส าเร็จไดจึ้งน่าจะเป็นเร่ืองของการจูงใจการใช้ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมของผูบ้ริหารการสร้าง
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ความผกูพนัโดยวิธีใหส้มาชิกในองคก์ารมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดการยอมรับตลอดจนการสร้างทีมงาน
มากกว่าการมุ่งใชก้ารควบคุมตวั แบบท่ีส่ีคือตวัแบบทางกระบวนการของระบบราชการเนน้ท่ีเร่ือง
ของอ านาจขององคก์ารไม่ไดอ้ยูท่ี่ต  าแหน่งทางรูปนยัไดแ้ก่หัวหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาแต่อ านาจจะ
กระจายทั้งองคก์รขา้ราชการระดบัล่างท่ีตอ้งใกลชิ้ดกบัประชาชนสามารถใชว้ิจารณญาณในการ
ตดัสินใจโดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่อาจควบคุมไดโ้ครงการน้ีจะประสบความส าเร็จไดจึ้งไม่ไดข้ึ้นกบั
ข้าราชการระดับสูงเพียงอย่างเดียวและ ตัวแบบท่ีห้าคือตัวแบบทางการเมืองท่ีเน้นการสร้าง
สมานฉนัทแ์ละการมีส่วนร่วมเป็นตน้ 
 นกัวิชาการท่ีมีช่ือเสียงอีกท่านหน่ึงคือ อุทยั เลาหวิเชียร (2543, หนา้ 313-316) สรุปให้เห็น
อยา่งชดัเจนว่าปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการน านโยบายไปปฏิบติันั้นไดแ้ก่ประการแรกคือเป้าหมายของ
นโยบายสาธารณะซ่ึงเป้าหมายหรือมาตรการเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดของการน านโยบายไป
ปฏิบติัการท่ีจะวดัว่าการน านโยบายไปปฏิบติับรรลุผลหรือไม่สามารถดูไดท่ี้วตัถุประสงคซ่ึ์งบาง
กรณีก็วดัไดง่้ายเพราะเป้าหมายนั้นเห็นไดช้ดัเจนและไม่ซบัซอ้นแต่บางคร้ังก็ยากแก่การวดัเพราะ
วตัถุประสงค์ไม่ชัดเจนมีการขดักนัในตวัหรือเป็นเป้าหมายท่ีมีความส าคญัเป็นระยะอย่างไรก็ดี
ผูบ้ริหารโครงการตอ้งตีความให้ถ่องแท้ในเร่ืองของวตัถุประสงค์ก่อนท่ีจะน าไปปฏิบัติเพราะ
มิฉะนั้นอาจหาความแน่นอนในการน าไปปฏิบติัไม่ไดแ้ละไม่ทราบว่าจะวางแผนหรือโครงการ
อย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายไดถู้กตอ้งหรือไม่ทราบว่าจะไปประเมินผลเพื่ออะไรประการท่ีสอง   
คือทรัพยากรของนโยบายได้แก่  (1) ส่ิงแวดล้อมของระบบในการน านโยบายไปปฏิบัติคือ
ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองว่าเอ้ืออ านวยต่อการน านโยบายไปปฏิบติัหรือไม่มาก
นอ้ยเพียงใด (2) เร่ืองการส่ือสารดว้ยขอ้ความหนงัสือค าสั่งต่างๆเช่นความชดัเจนและความถูกตอ้ง
ของค าสั่งต่างๆ (3) ลักษณะของหน่วยงานซ่ึงความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติข้ึนกับ
ความสามารถและความรู้ของเจา้หน้าท่ีและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเช่นการค านึงถึงขนาดและ
ความสามารถของเจา้หน้าท่ีการสนับสนุนจาก  ฝ่ายการเมืองและการกระตือรือร้นของหน่วยงาน
เป็นตน้ (4) การสนับสนุนของผูป้ฏิบติัซ่ึงดูไดจ้ากความเต็มใจหรือการมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ปฏิบติัดว้ยความเห็นใจเพราะผูป้ฏิบติัมีวิจารณญาณและมีความเป็นอิสรภาพมากพอสมควรจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการน านโยบายไปปฏิบติัผูป้ฏิบติัอาจหาวิธีหลีกเล่ียงค าสั่งหรือไม่ตอ้งการปฏิบติั
ตามเพราะไม่เห็นด้วยดังนั้ นถ้าผูป้ฏิบัติชอบนโยบายและเต็มใจท่ีจะสนับสนุนโอกาสของ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบติัก็จะมีมากดว้ย (5) การค านึงถึงจ านวนหน่วยงานท่ีจะเขา้มา
รับผดิชอบและการวินิจฉยัสัง่การควรมีจ านวนใหน้อ้ยท่ีสุด (6) การพิจารณาขั้นตอนของการก าหนด
นโยบายควรท่ีจะมีการก าหนดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัดว้ยและ (7) การน านโยบายไป
ปฏิบติัควรอาศยัเทคนิคทางการบริหารเขา้มาช่วยดว้ย 
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 1.3 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
  ระดบัความส าเร็จและความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัเป็นอีกมิติหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัและตอ้งน ามาพิจารณา เพื่อให้มีลกัษณะการศึกษาท่ีครบวงจรทั้งกระบวนการศึกษา
เก่ียวกับมิติดังกล่าวน้ีมีขอ้ควรตระหนักถึงมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีจะน ามาก าหนดว่าอะไร คือ 
ความส าเร็จ หรืออะไร คือ ความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมกัถกเถียง      
กนัมาก จึงควรก าหนดเกณฑ์ตามความเหมาะสมของแต่ละนโยบาย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพิจารณาถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติัอยา่ง
กวา้งขวางมากข้ึน จึงได้น าแนวคิดของนักวิชาการบางท่านมาเสนอเปรียบเทียบ เพื่อเลือกเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป 
 นกัวิชาการท่ีให้ความสนใจเก่ียวกบัการวดัความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัไดแ้ก่ 
Greenwood, Dale, and McLaughlin (1975, p. 8) พิจารณาความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการน า
นโยบายไปปฏิบติัจาก 3 ลกัษณะ คือ (1) ผลการปฏิบติั หมายถึง การท าให้เป้าหมายของโครงการ
บรรลุผล คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูและเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีคาดหวงักับ
ผลลพัธ์ท่ีเป็นจริง (2) ความต่อเน่ืองของการปฏิบติัหมายถึง การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ยงัคงด าเนิน
ต่อไปเม่ือรัฐบาล หรือผูใ้ห้ทุนถอนตวัออกไปแลว้ และ (3) การเผยแพร่ไปยงัท่ีอ่ืน ซ่ึงหมายถึง     
การแพร่กระจายแนวความคิดและการปฏิบติัตามแนวทางโครงการจากโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ไปยงัโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป ส่วนของ Berman and McLaugnlin (1977, p. 141) ท่ีศึกษาแผนงานของ
รัฐบาลกลางเก่ียวกบัการให้การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงเร่ืองการศึกษา เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation effectiveness) และความ
ต่อเน่ืองของการปฏิบัติ (continuation) เม่ือรัฐบาลกลางยุติการสนับสนุนซ่ึงนักวิชาการกลุ่มน้ี
พิจารณาวา่ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบติันั้นควรดูจาก 3 ส่วน คือ (1) ร้อยละท่ีโครงการ
บรรลุเป้าหมาย (percentage of project goals achieved) (2) ผลรวมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ
แผนการสอนของครู (pattern of teaching) และ (3) ความต่อเน่ืองของการปฏิบติัเม่ือรัฐบาลกลางยติุ          
การสนบัสนุนโครงการแลว้ (continuation of project method)  

Nakamura and Smallwood (1980, pp. 145-159) กล่าวว่า ส าหรับการศึกษาท่ีจ าแนกการ
ประเมินออกเป็น 5 ประการ ไดแ้ก่  

ประการแรก เป็นการประเมินตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวว้่าสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้
เพียงใด (policy goal attainment)  

ประการท่ีสอง ประเมินความมีประสิทธิภาพ (efficiency) ท่ีเน้นถึงคุณภาพของการปฏิบติั
เชิงพฤติกรรม (quality of performance) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน การประเมินลกัษณะน้ีถือว่าเป็น
การประเมินความพยายาม (effort evaluation)  
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ประการท่ีสาม ประเมินความพึงพอใจของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (constituency satisfaction)      
ท่ีเนน้ประเมินเฉพาะกลุ่มท่ีอยูน่อกเป้าหมายนโยบาย แต่มีส่วนรู้เห็นเก่ียวกบันโยบายนั้น ๆ  

ประการท่ีส่ี ประเมินการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายนโยบาย (clientele responsiveness) 
ซ่ึงเนน้ในแง่ของความพึงพอใจจากนโยบายหรือบริการท่ีไดรั้บ 

ประการท่ีห้า เป็นการประเมินการคงอยู่ของระบบ (system maintenance) ซ่ึงจะเป็นการ
ประเมินโดยรวมตามเกณฑท่ี์กล่าวมาร่วมกนั เช่น เร่ืองของการคงอยู ่และความต่อเน่ืองของนโยบาย  

นอกจากน้ี ในเร่ืองการวดัความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติัวรเดช จนัทรศร (2540, 
หนา้ 9-18) สรุปไวว้า่จะตอ้งมีการใชว้ิจารณญาณเขา้มาช่วยในการตดัสินใจ ดงัน้ี 

1) เร่ืองของวตัถุประสงคข์องนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น ปัญหาคือ การพิจารณา
การน านโยบายไปปฏิบติั โดยยึดจากวตัถุประสงคเ์พียงดา้นเดียวหรือทุกดา้นวตัถุประสงคใ์ดเป็น
วตัถุประสงคห์ลกั และวตัถุประสงคใ์ดเป็นวตัถุประสงคร์อง  

2) การพฒันามาตรการท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยในการใชดุ้ลยพินิจ เพื่อตดัสินความส าเร็จและ
ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้ น ประการแรก หากการบรรลุวตัถุประสงค์ตาม
นโยบายตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมาก ซ่ึงอาจจะใชก้บับางนโยบายได ้เช่น นโยบายทางดา้นสาธารณสุข     
มูลฐาน หรือนโยบายท่ีเก่ียวกับการให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เป็นต้น ประการท่ีสอง           
การพิจารณาว่านโยบายนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่หากนโยบายนั้นให้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
เพียงเล็กน้อย ประการท่ีสาม มาตรการท่ีใช้ในแต่ละพื้นท่ีนั้ น การพิจารณาความส าเร็จควรจะ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่และประการท่ีส่ี การพิจารณาความส าเร็จของน านโยบาย           
ไปปฏิบติั โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาระหว่างการด าเนินการ ดงันั้น มาตรการในการวดัความส าเร็จ
ควรพิจารณาจากความกา้วหนา้ท่ีก าลงัเกิดข้ึนจากวตัถุประสงคน์ั้น มากกว่าความส าเร็จของนโยบาย
นั้น ๆ มากกว่า แต่ปัญหา คือ แนวโนม้ของความกา้วหนา้เป็นอยา่งไร จึงจะถือว่าการน านโยบายนั้น
ไปปฏิบติัประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว 

3) การด าเนินการ เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีจะใช้ประกอบในการวดัผลการปฏิบัติงาน       
ตามนโยบายนั้น ๆ ซ่ึงในขั้นตอนการวดัความส าเร็จถือวา่ยงัมีความยากล าบากและมีอุปสรรคในดา้น
การได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ เพราะบางนโยบายต้องมีการอาศัยข้อมูลจากหลาย
หน่วยงาน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานอาจเกบ็ขอ้มูลท่ีไม่ดีเอาไว ้และไม่ยอมเปิดขอ้มูลจริงออกมากไ็ด ้

วรเดช จันทรศร (2540,หน้า 45-46) กล่าวไว้ว่า ในการศึกษาเร่ืองการวัดระดับของ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั โดยวดัจากความต่อเน่ือง (continuaity) ของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ  ความเป็นปึกแผ่น เชิงสถาบัน  (institutionalization) การด าเนินงาน ท่ี เป็นประจ า 
(routinization)และการด าเนินงานแบบยัง่ยืน สามารถน าพาองค์การให้ประสบความส าเร็จทั้ งใน
ระยะสั้นและในระยะยาว เพราะผลลพัธ์ในระยะยาวของนโยบายจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากนโยบายนั้นไม่
ถูกน าไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง (continuaity) กล่าวคือ นโยบายนั้นควรตอ้งถูกปรับเปล่ียนและไดรั้บ
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การยอมรับใหเ้ป็นหนา้ท่ีประจ าวนั (routinization) ของผูป้ฏิบติัดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากนโยบายหลายๆ 
นโยบายท่ีรับมาปฏิบติักนัในระยะสั้ น หรือท่ีเรียกว่า ไฟไหมฟ้าง แลว้ก็หายไป ฉะนั้น การสร้าง
ความส าเร็จใหเ้กิดข้ึนของการน านโยบายไปปฏิบติั ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูรั้บผดิชอบในนโยบายทุกระดบั
ตอ้งหาทางท าให้การปฏิบติันั้ นถูกสืบทอดต่อไป นั่นคือ การสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความ-
ต่อเน่ืองในการปฏิบติัให้เกิดข้ึนกบันโยบายนั้นให้ได ้ซ่ึงเป็นความหวงัของหน่วยงานส่วนกลางท่ี
จะตอ้งฝากไวก้บัผูบ้ริหารโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ิน ดงัแสดงในภาพ5 
 

 
 
 
 
 
 
ภำพที ่5 การวดัความส าเร็จของนโยบายของ วรเดช จนัทรศร 
ท่ีมา.จาก ทฤษฎกีารน านโยบายไปปฏิบัติ (หนา้ 45), โดย วรเดช จนัทรศร, 2548, กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพส์หายบลอ็กและการพิมพ.์ 

2.  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบักำรย้ำยถิ่น แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัส่ิงจูงใจและทฤษฎคีำดหวงัในรำยได้ 
 2.1 แนวคดิเกีย่วกบักำรย้ำยถิ่น 
  ความแตกต่างของอุปสงค ์และอุปทานของแรงงาน ท าให้เกิดความแตกต่างในค่าจา้ง โดย
ค่าจา้งในประเทศท่ีมีแรงงานมากจะมีค่าจา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ ท่ีมีแรงงานนอ้ย มีผลให้
แรงงานในประเทศท่ีมีค่าจา้งต ่าอพยพไปท างานในประเทศท่ีมีค่าจา้งท่ีสูงกวา่  
 การยา้ยถ่ิน (Migration) หมายถึง การเคล่ือนยา้ยเดินทางของประชาชนจ านวนมาก จากถ่ิน
พ านักของตนไปยงับริเวณอ่ืน ซ่ึงมีระยะห่างจากถ่ินพ านักเดิมไปพอสมควร โดยผูย้า้ยถ่ินมีความ
ตั้งใจจะไปพ านักในถ่ินใหม่เป็นการชัว่คราวหรือถาวร การยา้ยถ่ินอาจเป็นการยา้ยถ่ินขา้มชาติ คือ 
ระหวา่งประเทศต่างๆ หรือภายในประเทศ คือ ระหวา่งภาคต่างๆ 
  คนงานย้ายถ่ินหรือแรงงานยา้ยถ่ิน (Migration worker) หมายถึง บุคคลซ่ึงถูกว่าจ้าง         
ให้ท างานหรือเคยถูกว่าจา้งให้ท างาน โดยไดรั้บค่าตอบแทนในรัฐท่ีตนไม่ไดเ้ป็นคนของรัฐนั้น 
(วิวฒัน์  จิระพนัธ์ุวานิช, 2551,หนา้ 4) 
 การยา้ยถ่ินในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์เป็นการเสาะแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าเดิม                   
เพื่อจะหารายได้หาประสบการณ์  และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดี ข้ึนกว่าเดิม 
ศาสตราจารย ์ทีดบัเบิลยูชูลส์ (Theodore W.Schultz) ไดม้องการอพยพเป็นขบวนการตดัสินใจอยา่ง

การน านโยบายไปปฏิบติั 
ในระดบัมหภาค 

การน านโยบายไปปฏิบติั 
ในระดบัจุลภาค 

1. ความต่อเน่ือง (continuaity) 

2. ความเป็นปึกแผน่เชิงสถาบนั 
(institutionalization) 

3. การด าเนินงานท่ีจ าเป็น 
(routinization) 

4. การด าเนินงานแบบยัง่ยนื 

ความส าเร็จของการ
น านโยบาย 
ไปปฏิบติั 
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สมคัรใจท่ีจะไปอยูท่ี่ใหม่เพื่อเพิ่มรายได ้พฒันาความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ของตน ใน
ขณะเดียวกนัในการอพยพนั้น ผูย้า้ยก็ตอ้งมีรายจ่ายหรือตน้ทุน เช่น ค่าเดินทาง ค่าขนยา้ย ค่าใชจ่้าย
ในการหางาน (Job Search) ตลอดจนค่าเสียโอกาสหรือค่าเสียเวลาในการเดินทางและหางานดว้ย 
และผูต้ดัสินใจยา้ยถ่ินไดช้ัง่ผลประโยชน์ (Benefits) ท่ีจะไดจ้ากการยา้ยถ่ินกบัค่าใชจ่้ายต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม (Direct and Indirect Costs) แลว้เห็นว่าผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได ้(Benefits) 
สูงกวา่รายจ่ายหรือตน้ทุน (Costs) ของเขา เขาจึงตดัสินใจยา้ยถ่ิน ฉะนั้น การตดัสินใจ ยา้ยถ่ินจึงเป็น
การตดัสินใจลงทุนในทรัพยากรมนุษยห์รือทุนมนุษย ์(Investment in Human Capital) อย่างหน่ึง 
(ธนัยพร  ภูครองตา, 2552,หนา้ 14)                         
 นอกจากน้ียงัมีของ Massey(ธนัยพร  ภูครองตา, 2552, หนา้ 16) การยา้ยถ่ินไปต่างประเทศ
ของแรงงานไทยในช่วงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ  ซ่ึงเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียต่างไดรั้บผลกระทบ
จากกระแสโลกาภิวตัน์มากน้อยแตกต่างกนั ซ่ึงผลต่อกระแสทิศทางและแนวโน้มของการยา้ยถ่ิน
ระหว่างประเทศทั้ งประเทศผูส่้งและผูรั้บ แนวคิดน้ี มองการตดัสินใจยา้ยถ่ินของแต่ละคนและ
ครัวเรือนในลกัษณะของภาพรวมว่าเป็นการตดัสินใจโดยคาดว่าจะไดรั้บรายไดม้ากท่ีสุดและเป็น
การลดความเส่ียงให้น้อยท่ีสุด โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีเกิดจากความลม้เหลวของตลาดแรงงานใน
ประเทศ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการว่างงานจ านวนมาก และส่งผลต่อการลดของรายได้ จึงผลกัดันให้
ครัวเรือนจดัการความเส่ียงดังกล่าว โดยการส่งแรงงานท่ีลน้เกินในครัวเรือนออกไปหางานยงั
ต่างประเทศแทนการยา้ยถ่ินไปหางานในประเทศ แมจ้ะเขา้ใจดีวา่ 
 1) รายไดท่ี้ไดรั้บอาจไม่แตกต่างกนัมากนกั เพราะตน้ทุนในการเดินทางไปท างานสูงแต่การ
มีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ไดว้า่จะมีรายไดคุ้ม้กบัการลงทุน 
 2) การไปท างานต่างประเทศ ถือเป็นการลงทุนเพื่ อกระจายความเส่ียง เน่ืองจาก                 
การอยูก่บับา้นก็เส่ียงกบัความยากจนหรืออดตาย ดงันั้น ครอบครัวโดยทัว่ไปจะกระจายความเส่ียง
โดยการให้สมาชิกในครอบครัวออกไปหางานท าทั้ งในประเทศและต่างประเทศ แต่เน่ืองจาก
ตลาดแรงงานในประเทศไม่สามารถรองรับแรงงานดงักล่าวไดจึ้งตอ้งเส่ียงไปหาตลาดแรงงานใน
ต่างประเทศ 
 3) รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ มักเข้าไปแทรกแซงการยา้ยถ่ินโดยการออกนโยบาย                
ซ่ึงมีผลไม่เฉพาะแต่ตลาดแรงงานแต่ยงัมีผลต่อตลาดทุน และตลาดอ่ืนๆ ดว้ย เช่น การลดค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ การประกนัการว่างงาน เป็นตน้ ซ่ึงมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ไปท างานต่างประเทศ 
 4) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมกัส่งผลต่อการ
กระจายรายไดข้องประชากร และมีผลต่อกระแสการยา้ยถ่ินระหวา่งประเทศของประชากร 
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 2.2 แนวคดิเกีย่วกบักำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศ 
 สาเหตุส าคญัประการหน่ึงของการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย ปัจจยั
ผลกัดนัจากประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยออก และปัจจยัดึงดูดแรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้ คือ 
 1) ปัจจัยผลักดันจากประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยออกสาเหตุส าคัญท่ีท าให้แรงงาน
เคล่ือนยา้ยออกจากประเทศบา้นเกิดของตนเอง ไดแ้ก่  
  1.1 อัตราการว่างงาน (Unemployment) อยู่ในอัตราสูงและการท างานระดับต ่ า
(Underemployment) แรงงานส่วนเกินท่ีเกิดจากการว่างงานและการท างานระดบัต ่าในประเทศนั้น 
เป็นผลมาจากการไม่สามารถหางานท าท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของตนเอง ขณะท่ีแรงงาน
บางส่วนมีความพยายามท่ีจะหางานท าในประเทศชัว่ระยะเวลาหน่ึง แต่เขาไม่สามารถหางานท่ีตรง
กับความต้องการได้แล้ว ท าให้แรงงานส่วนหน่ึงมีแนวโน้มอย่างมากท่ีจะเคล่ือนยา้ยออกสู่
ต่างประเทศ 
  1.2 ระดับค่าจา้งท่ีต ่ากว่าเม่ือเทียบกับต่างประเทศ และอาชีพท่ีมีลกัษณะเดียวกัน     
ถา้เปรียบเทียบกนัในเร่ืองค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีไดรั้บขณะท างานในประเทศ โอกาสการเคล่ือนยา้ย
แรงงานไปต่างประเทศยอ่มมีมากกวา่ ค่าจา้งและเงินเดือนในต่างประเทศมีอตัราค่าจา้งท่ีสูงกวา่ 
  1.3 การขาดส่ิงจูงใจส าหรับความกา้วหน้าในอาชีพ แรงงานท่ีมีความรู้ความช านาญ
สูงแต่ไม่สามารถมีโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเอง ยอ่มเกิดความรู้สึกอยากเคล่ือนยา้ย
ไปท างานในต่างประเทศ นอกจากน้ีส่ิงจูงใจ ซ่ึงไดแ้ก่ความกา้วหนา้ในอาชีพก็เป็นอีกประการหน่ึง
ท่ีท าใหแ้รงงานกลุ่มน้ีตอ้งการเคล่ือนยา้ยไปท างานยงัต่างประเทศ 
  1.4 นโยบายก าลงัคนท่ีไม่เหมาะสม การวางแผนก าลงัคนท่ีเหมาะสมท าให้เกิดการ
พฒันาไปตามระบบของงาน แต่ขณะท่ีประเทศดอ้ยพฒันาไม่มีการวางแผนพฒันาก าลงัคนท าให้
ขาดความรู้ความสมดุลระหว่างงานกับบุคลากรเป็นเหตุให้ก าลงัแรงงานบางส่วนอาจกลายเป็น
แรงงานส่วนเกินได้ แต่ขณะเดียวกันบางประเทศอาจต้องการก าลังคนท่ีเป็นส่วนเกินน้ี ท าให้
แรงงานดงักล่าวตอ้งการเคล่ือนยา้ยออกไปนอกประเทศได ้
  1.5 ปัจจยัทางสังคมและการเมือง แรงงานบางส่วนอาจตอ้งการอพยพเคล่ือนยา้ยไป
ต่างประเทศ เป็นเพราะไม่พอใจในสภาพสังคมและการเมืองท่ีเป็นอยู่ อนัเน่ืองมาจากความวุ่นวาย
และความแตกต่างของกลุ่มการเมืองในประเทศ 
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 2) ปัจจยัดึงดูดในประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้สาเหตุดึงดูดให้แรงงานเคล่ือนยา้ยจาก
ประเทศบา้นเกิดเขา้สู่ประเทศใดประเทศหน่ึง ไดแ้ก่ 
  2.1 ระดับค่าจา้งและเงินเดือนท่ีสูงกว่าประเทศบ้านเกิดของแรงงาน ส่ิงจูงใจทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของแรงงาน ไดแ้ก่ ระดบัค่าจา้งและเงินเดือน ถา้แรงงานในอาชีพต่างๆ พบว่า 
แรงงานประเภทเดียวกนักบัเขาในต่างประเทศนั้น มีระดบัค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีสูงกวา่มาก กจ็ะเป็น
ส่ิงดึงดูดใจใหแ้รงงานเหล่าน้ีตอ้งการอพยพเคล่ือนยา้ยออกไปท างานยงัถ่ินใหม่ได ้
  2.2 การขาดแคลนแรงงานในบางสาขา ถา้หากมีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เก่ียวกบั
ตลาดแรงงาน ท าให้แรงงานในต่างประเทศไดท้ราบถึงประเภทแรงงานท่ีขาดแคลนเหล่าน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดี 
  2.3 โอกาสส าหรับความกา้วหนา้ในอาชีพ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ยอ่มมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่การปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัการวางแผนพฒันาบุคลากรท่ียติุธรรมยอ่มเป็น
ส่ิงท่ีพึงปรารถนาของแรงงานโดยทัว่ไปอยู่แลว้ และสภาพน้ีเองจะเป็นส่ิงดึงดูดให้แรงงานท่ีมี
ความรู้ ความช านาญจากประเทศดอ้ยพฒันาเคล่ือนยา้ยไปท างานในต่างประเทศเพื่อโอกาสกา้วหนา้
ในอาชีพของตนเอง 
 2.3 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัส่ิงจูงใจ  
  นอกจากผลการศึกษาเก่ียวกบัเหตุผลหรือวตัถุประสงคท่ี์เป็นแรงจูงใจใหเ้กิด  การยา้ยถ่ินไป
ยงัสถานท่ีแห่งใหม่แล้ว ผลการศึกษาของ จูเลียตโกล์ด และวิลเลียม โกลบ (Julius Gould and 
William Kolb) (อมรรัตน์ กลบัคลา้ย, 2551,หนา้ 5) ท่ีว่าส่ิงจูงใจคือเป้าหมายของบุคคลท่ีจะก าหนด
ทิศทางของแรงขบับุคคลใหเ้กิดการจูงใจได ้ส่ิงจูงใจอาจเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไดห้รือไม่อาจจบัตอ้งไดก้็
ได ้ดงัน้ี จึงอาจกล่าวไดว้า่ “ส่ิงจูงใจ หมายถึง วตัถุหรือสภาวะใดๆ ท่ีสามารถเร้าใหเ้กิดแรงจูงใจได”้ 
  การบริหารท่ีดีจะตอ้งอาศยัระบบการจูงใจท่ีดีซ่ึงตอ้งอาศยัส่ิงจูงใจท่ีดีถูกตอ้งเหมาะสมดว้ย 
โดยแบ่งประเภทของส่ิงจูงใจออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
  1) ส่ิงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน (Financial incentive) ส่ิงจูงใจประเภทน้ีมีลกัษณะท่ีเห็นไดง่้าย และ
มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบติังานของพนักงาน ซ่ึงส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงินน้ียงัจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 
ชนิด คือ 
   1.1 ส่ิงจูงใจทางตรง (Direct incentive) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีผลโดยตรงต่อผลผลิตของการ
ปฏิบติังาน เช่น การจ่ายค่าจา้งให้สูงข้ึน ในกรณีท่ีมีผลการปฏิบติังานได้สูงกว่าระดบัมาตรฐาน        
ท่ีก าหนดไวอ้นัเป็นวิธีการจูงใจตามแนวความคิดท่ีวา่ Plus pay for plus performance  
   1.2ส่ิงจูงใจทางอ้อม (Indirect incentive) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีผลในทางสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบติังานดีข้ึน มีก าลงัใจรักงานมากข้ึน เช่น การจ่าย บ าเหน็จ 
บ านาญ และค่ารักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย เป็นตน้ ลกัษณะของการใชเ้งินเป็นส่ิงจูงใจทางออ้มนั้น
ส่วนมากไดแ้ก่ประโยชน์เก้ือกลู (Fringe benefit) ต่างๆ  
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  2) ส่ิงจูงใจท่ีมิใช่ตวัเงิน (Non Financial incentive) ส่ิงจูงใจประเภทน้ีส่วนใหญ่มกัเป็นเร่ือง 
ท่ีจะสามารถสนองความตอ้งการทางจิตใจ ลกัษณะส าคญัของส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน คือการให้ส่ิง
อ่ืนท่ีมิใช่เงินแก่ผูท่ี้เราตอ้งการจูงใจ ซ่ึงนับว่าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการปฏิบติังานขององคก์ารเช่นกนั 
ส่ิงจูงใจท่ีไม่เป็นตวัเงินอาจแบ่งเป็นลกัษณะต่างๆ กนัไดด้งัน้ี คือ 
   - การยกยอ่งและการยอมรับนบัถือ (Recognition) คนงานท่ีปฏิบติังานไดผ้ลดีเด่นควรท่ี
จะไดรั้บการยกยอ่งชมเชย 
   - การมีความรู้สึกว่าไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Sense of belonging) การท่ีคนงาน มี
ความรู้สึกวา่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะหรือองคก์ารน้ีเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญั 
   - การแข่งขนั (Competition) การแข่งขนัใชเ้ป็นส่ิงจูงใจในการกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม
ตามท่ีองคก์ารปรารถนาไดอ้ยา่งดี 
   - การเขา้มีส่วนร่วม (Participation) การเขา้มีส่วนร่วมเป็นท่ียอมรับกนัว่าเป็นส่ิงจูงใจท่ีดี
ท่ีสุดอยา่งหน่ึง 
   - โอกาสกา้วหน้า (Opportunity) ความเจริญกา้วหน้ายอ่มเป็นส่ิงท่ีปรารถนาของทุกคน
ในการปฏิบติังานในทุกระดบัชั้นในทุกองคก์าร 
   - ความยุติธรรม (Fairness) ความยุติธรรมเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงของนัก
บริหารท่ีจะใชเ้ป็นส่ิงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
   - บริการทางดา้นสันทนาการ (Recreational service) นกัวิจยัทางสังคมศาสตร์ยอ่มทราบดี
ว่า ส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงรอบดา้นมนุษยย์่อมมีอิทธิพลมากต่อมนุษย ์ไม่ว่าโดยทางร่างกายและจิตใจ 
สภาพแวดลอ้มทางสังคมน้ี ท าใหส้มาชิกของสังคมตอ้งผจญกบัความเคร่งเครียดทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ร่างกายมนุษยไ์ม่ใช่เคร่ืองจกัรจึงตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ เพื่อใหพ้ลงังานท่ีใชไ้ปกลบัฟ้ืนคืนมา 
พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ไดอี้กต่อไป 
   - การประกนัสุขภาพ (Health Insurance) การจดัใหมี้การประกนัความมัน่คงทางกายดว้ย
การให้ มีสวัส ดิการเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในการท างานและมี ค่าชดเชยเม่ือ เกิดความ
กระทบกระเทือนดา้นสุขภาพอนามยั 
   - การจดัสวสัดิการแบบใหเ้ลือกได ้(Cafeteria Style Benefit) คือการให้บริการแบบใหม่
ท่ีเพิ่งเร่ิมในทศวรรษ 1960 ไดแ้ก่ การให้คนงานหรือบุคลากรในองคก์ารเลือกเอาผลประโยชน์ตอบ
แทนอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีคนชอบในมูลค่าเท่าๆ กนัหรือใกลเ้คียงกนั  
   - การจดัให้มีการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก (Communicating Employee Benefits) ได้แก่       
การจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 
  นอกจากน้ี Chester I. Barnard (1968, pp. 142 - 149) ได้แบ่งลักษณะของส่ิงจูงใจท่ีเป็น
เคร่ืองกระตุน้ใหค้นเกิดความพึงพอใจในการท างานได ้ดงัน้ี 
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 1) ส่ิ งจูงใจท่ี เป็นวัต ถุ  (Material Inducements) ได้แ ก่  เงิน ส่ิงของตอบแทนท่ีให้แ ก่
ผูป้ฏิบติังานในรูปของวตัถุ 
 2) ส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวกบัโอกาสของบุคคล (Personal Non – Material Opportunities) หมายถึง 
โอกาสท่ีมีช่ือเสียง ไดรั้บเกียรติยศ รับการยอมรับหรือโอกาสท่ีจะไดรั้บต าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีดีกวา่ 
 3) ส่ิงจูงใจเก่ียวกับสภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (Desirable Physical Conditions) ได้แก่ 
สภาพวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างาน  
 4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefactions) หมายถึง การท่ีหน่วยงาน สนองความ
ตอ้งการของบุคคลในดา้นความภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือ ความรู้สึกพอใจท่ีไดท้  างานอยา่งเตม็ท่ี 
 5) ความดึงดูดใจในทางสังคม (Associational Attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์
มิตรในหมู่ผูร่้วมงาน การยกยอ่งยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั 
 6) ส่ิงจูงใจเก่ียวกับสภาพการท างาน โดยปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมตรงกับ
ความสามารถของบุคคล และทัศนคติของผูป้ฏิบัติงาน (Adaptation of Conditions to Habitual 
Methods and Attitudes) หมายถึง การปรับวิธีการท างานให้เหมาะสมตรงกบัความสามารถ และให้
สอดคลอ้งกบัทศันคติของแต่ละบุคคล 
 7) โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมงานอย่างกวา้งขวาง (The Opportunity of Enlarged Participation) 
หมายถึง การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมซ่ึงช่วยใหบุ้คลากรมีความรู้สึกวา่
ตนเป็นบุคคลส าคญัของหน่วยงาน 
 8) สภาพของการอยูร่่วมกนัฉนัทมิ์ตร (The Condition of Communion) หมายถึง ความพอใจ
ของบุคลากรท่ีมีอยูร่่วมกนัฉนัทมิ์ตร รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง สนิทสนมกลมเกลียวร่วมมือกนัอยา่งดี
ในการท างาน 
 จากแนวความคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจและส่ิงจูงใจขา้งตน้จะเห็นไดว้่าแรงจูงใจ 
และส่ิงจูงใจเหล่าน้ีลว้นมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจยา้ยถ่ินของแรงงานทั้งส้ิน 
 2.4 ส่วนทฤษฎีควำมคำดหวังในรำยได้ (สุมาลย ์คงมานุสรณ์, 2550,หนา้ 11) ซ่ึงแนวความคิด
ตามทฤษฎีน้ีเสนอว่าการตดัสินใจเพื่อยา้ยถ่ินนั้นจะถูกก าหนดข้ึน โดยความแตกต่างระหว่างรายได้
ในเมืองและในชนบท และมีโอกาสท่ีจะได้ท างานในเขตเมืองเพราะในเมืองจะมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมาก ซ่ึงต่างจากในเขตชนบทท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม จึงท าให้มีการอพยพเพื่อไป
ท างานในเมือง โอกาสท่ีจะไดท้ างานมีมากและมีโอกาสติดต่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจา้งงานเพิ่มข้ึน 
ในระหว่างรองานก็ไดอ้าศยั เงินออมท่ีติดตวัมาจากชนบทหรือจากท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองก่อนแลว้ หาก
ยงัไม่มีงานในโรงงานก็อาจไปท างานในสถานประกอบการเลก็หรืองานบริการ ซ่ึงแมว้่าจะมีรายได้
นอ้ยกว่าโรงงาน แต่ก็ยงัมีรายไดดี้กว่าอยูใ่นชนบทและคอยโอกาสท่ีจะเขา้ไปท างานในโรงงานท่ีมี
รายไดสู้งกวา่ 
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3. นโยบำยกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนต่ำงประเทศโดยภำครัฐและนโยบำยกำรจัดส่งแรงงำน
ไทยไปท ำงำนประเทศอสิรำเอลโดยภำครัฐ 
 การส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ เป็นวิธีการหน่ึงในการสร้างทางเลือกและ
สร้างโอกาสในการมีงานท า และสร้างรายได้ให้แก่แรงงานในประเทศไทย จากขอ้มูลของกอง
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน ในปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2559) 
มีแรงงานไทยท่ียงัท างานอยูใ่นต่างประเทศ 153,999 คน มีรายไดส่้งกลบัประเทศผา่นระบบธนาคาร
จ านวน 114,581 ลา้นบาท (กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน, 2560) 
 การจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศตามกฎหมาย มี 5 วิธี  (ธันยพร  ภูครองตา, 2552,
หนา้ 36-48) ดงัน้ี  
 1) การเดินทางไปท างานต่างประเทศดว้ยตนเองการเดินทางไปท างานต่างประเทศดว้ยตนเอง
น้ี คนหางานสามารถติดต่อกบันายจา้งในประเทศโดยตรงไม่ตอ้งผา่นสายหรือนายหนา้บริษทัจดัหา
งานเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นคนหางานท่ีเคยไปท างานต่างประเทศมาก่อน หรือจากค าแนะน าของ
เพื่อน ญาติพี่นอ้งท่ีเคยท างานในต่างประเทศมาก่อน หรือจากค าแนะน าของเพื่อน ญาติพี่นอ้งท่ีเคย
ท างานอยูแ่ลว้ในต่างประเทศ เม่ือมีการตกลงจา้งงาน นายจา้งจะส่งสัญญาจา้งและหลกัฐานการเขา้
ประเทศให้คนหางานเอง ส่วนคนหางานท่ีเดินทางไปโดยวิธีน้ี จะตอ้งแจง้กรมการจดัหางานก่อน
ออกเดินทาง โดยผา่นด่านตรวจคนหางาน รวมทั้งกรณีท่ีคนงานท างานครบสัญญาจา้งในปีแรกแลว้
เดินทางกลบัมาพกัผ่อนในประเทศไทย และประสงค์จะกลบัไปท างานอีก คนงานตอ้งแจง้การ
เดินทางดว้ยตนเองต่ออธิบดีกรมการจดัหางาน หรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
15 วนั การเดินทางไปโดยวิธีน้ีเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยและไม่ตอ้งเส่ียงกบัการถูกหลอกลวง 
 2) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยบริษทัจดัหางานเป็นผูจ้ดัส่งการเดินทางโดยวิธีน้ี 
คนหางานตอ้งด าเนินการผา่นบริษทัจดัหางานเพื่อใหค้นหางานไปท างานต่างประเทศ ท่ีไดจ้ดทะเบียน
ถูกตอ้งตามกฎหมาย คนหางานเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยวิธีน้ีมากท่ีสุด ซ่ึงก็เป็นวิธีการ
เดินทางท่ีมีปัญหามากท่ีสุดเช่นกนั อาทิ ปัญหาการเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใชจ่้ายจดัหางานเกิน
กว่าท่ีกฎหมายก าหนด ปัญหาเม่ือเดินทางไปถึงต่างประเทศแลว้ไม่มีงานท าหรือไดง้าน หรือค่าจา้ง
ไม่เป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
  วิธีการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ โดยใชบ้ริการของบริษทัจดัหางานน้ี ตอ้งเป็นไป
ตามพระราชบญัญติัจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 บริษทัจดัหางานท่ีจะจดัส่งคนงาน
ไปท างานต่างประเทศตอ้งจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจดัหางานกลาง (อธิบดีกรมการจดัหางาน) 
และเม่ือบริษทัจดัหางานติดต่อหาต าแหน่งงานในต่างประเทศได้แลว้ ในขั้นตอนการเตรียมคน
จะตอ้งขออนุญาตรับสมคัรหรือประกาศรับสมคัรคนหางานเป็นการล่วงหนา้ ซ่ึงตามนโยบายของ
กระทรวงแรงงานจะตอ้งคดัเลือกคนหางานจากศูนยท์ะเบียนคนหางานเท่านั้น เพื่อลดบทบาทสาย
นายหน้าจดัหางานเถ่ือน และเพื่อรวบรวมสถิติขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับความตอ้งการไปท างาน
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ต่างประเทศทุก ๆ ดา้นในการพิจารณาอนุญาตให้จดัส่ง กรมการจดัหางานจะอนุญาตให้ไปท างาน
กบันายจา้งท่ีให้ค่าจา้งและสวสัดิการท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดคนหางานท่ีจะไปท างาน 
ตอ้งผ่านการทดสอบฝีมือจากสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานหรือศูนยท์ดสอบฝีมือท่ีได้รับอนุญาต
ถูกตอ้ง และตอ้งผ่านการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลท่ีมีมาตรฐานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกรมการ
จัดหางานก าหนด นอกจากน้ีบริษัทจัดหางานต้องน าคนงานเข้าอบรมเก่ียวกับกฎหมาย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศท่ีคนหางานจะไปท างาน ตลอดจนสภาพการจา้งก่อนเดินทาง
ไปท างาน 
 3) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผูจ้ดัส่ง มีวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวก
แก่นายจา้งในต่างประเทศท่ีตอ้งการแรงงานเพื่อไปท างานแต่ไม่อาจเขา้มาหาคนหางานได้ด้วย
ตนเอง เน่ืองจากติดขดัในขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 
2528 มาตรา 50 ห้ามมิให้นายจา้งต่างประเทศหรือตวัแทนนายจา้งท าการรับสมคัรเพื่อหาลูกจา้งใน
ประเทศไทยเพื่อไปท างานในต่างประเทศ เวน้แต่จะติดต่อใหส้ านกังานจดัหางานหรือกรมการจดัหา
งานจดัหาให ้เพื่อแทรกแซงตลาดแรงงานไม่ให ้มีการเรียกเก็บค่าบริการและค่าใชจ่้ายจากคนหางาน
สูงเกินกว่าข้อกฎหมายก าหนด และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับแรงงานไทยสามารถไปท างาน
ต่างประเทศไดโ้ดยเสียค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นนายจา้งต่างประเทศและคนหางานท่ีไม่ประสงค์
จะหางานผ่านบริษทัจดัหางานเอกชน สามารถใชบ้ริการของรัฐได ้โดยกองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ กรมการจดัหางานจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของนายจา้งในต่างประเทศ ในการรับสมคัร
และคดัเลือกคนหางาน ตลอดจนส่งคนหางานไปยงันายจ้างโดยผ่านด่านตรวจคนหางาน โดย
นายจา้งไม่ตอ้งเสียค่าบริการ ส่วนคนหางานเพียงแต่เสียค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเท่านั้น เช่น ค่าเคร่ืองบิน ค่าท า
หนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าตรวจสุขภาพ ค่าภาษีสนามบิน เป็นตน้ 
 4) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยนายจา้งพาลูกจา้งไปท างานนายจา้งในประเทศไทย
ท่ีติดต่อธุรกิจหรือไปลงทุน ไปประมูลงาน หรือรับเหมางานในต่างประเทศได ้และมีความจ าเป็นตอ้ง
น าลูกจา้งของตนเองไปท างาน ณ ประเทศท่ีมีธุรกิจของตนเอง สามารถท าไดโ้ดยการขออนุญาตพา
ลูกจา้งไปท างานต่ออธิบดีกรมการจดัหางาน เม่ือไดรั้บอนุญาตกพ็าลูกจา้งไปท างานต่างประเทศได ้
โดยผ่านด่านตรวจคนหางาน ทั้งน้ีตอ้งเป็นความสมคัรใจของลูกจา้ง ดงันั้น นายจา้งมีหน้าท่ีตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเตรียมตวั และการเดินทางทั้งหมดจะเรียกเก็บจากลูกจา้งไม่ได ้และใน
ขณะเดียวกันนายจ้างต้องจัดการเร่ืองค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันพึงได้ใน
ต่างประเทศให้เหมาะสมและถูกตอ้งตามกฎหมาย อน่ึง อธิบดีกรมการจดัหางาน อาจจะก าหนดให้
นายจา้งตอ้งน าลูกจา้งเขา้รับการอบรมก่อนเดินทางและให้มีการรายงานตวัเม่ือเดินทางกลบัถึง
ประเทศไทยดว้ยกไ็ด ้
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 5) การเดินทางไปท างานต่างประเทศโดยนายจา้งส่งลูกจา้งไปฝึกงานเดิมพระราชบญัญติัจดัหา
งานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ไม่ไดก้ าหนดเร่ืองการส่งลูกจา้งไปฝึกงานไวแ้ต่มีนายจา้งท่ีมี
บริษทัแม่ในต่างประเทศ หรือมีการร่วมลงทุนกบัต่างประเทศส่งลูกจา้งไปเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทกัษะและ
พฒันาฝีมือ ทั้ งน้ี เพื่อกลบัมาปรับปรุงการท างานหรือกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
กรมการจดัหางานจึงไดอ้นุโลมใหน้ายจา้งส่งลูกจา้งไปฝึกงานได ้โดยใหข้ออนุญาตเช่นเดียวกบัการ
พาลูกจา้งไปท างานแต่ใหแ้นบสัญญาฝึกงานประกอบ ต่อมาพระราชบญัญติัจดัหางานและคุม้ครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2537มาตรา49ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมให้นายจ้าง
สามารถส่งลูกจา้งไปฝึกงานตามวตัถุประสงคข์องนายจา้งได ้เม่ือนายจา้งไดรั้บอนุญาตให้จดัส่ง
คนงานไปฝึกงานแล้ว ต้องน าลูกจ้างเข้ารับการอบรมจากกรมการจัดหางานก่อนเดินทางไป
ต่างประเทศ อีกทั้งลูกจา้งท่ีไปฝึกงานตอ้งมีหลกัฐานการอนุญาตให้เขา้ไปฝึกงานในประเทศนั้นๆ 
แล้วจึงส่งลูกจ้างไปต่างประเทศได้ โดยผ่านด่านตรวจคนหางาน การส่งลูกจ้างไปฝึกงานใน
ต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
  กรณีท่ี 1 ส่งลูกจา้งไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วนั นายจา้งตอ้งยืน่แบบแจง้การส่ง
ลูกจา้งไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วนั (แบบ จง.46)  
 กรณีท่ี 2 ส่งลูกจา้งไปฝึกงานในต่างประเทศเกิน 45 วนั นายจา้งตอ้งยืน่แบบแจง้การส่งลูกจา้ง
ไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วนั (แบบ จง.44) 
 3.1 แนวคดิเกีย่วกบัอุปสงค์และอุปทำนแรงงำน(สุมาลย ์คงมานุสรณ์, 2550,หนา้ 6-8) 
  1)  อุปสงคแ์รงงาน 
   สุมาลี  ปิตยานนท์ (2539,หน้า62) อุปสงค์แรงงานเป็นอุปสงค์สืบเน่ือง (Derived 
Demand) เม่ือตลาดมีความต้องการสินคา้และบริการ นอกจากน้ีอุปสงค์แรงงานยงัเป็นอุปสงค์
แรงงานร่วม (Joint Demand) กบัปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการผลิตสินคา้และบริการมี
ความจ าเป็นตอ้งใชปั้จจยัการผลิตหลายชนิดร่วมกนั เม่ือใชปั้จจยัการผลิตชนิดใดชนิดหน่ึงเพิ่มข้ึน 
เช่น เคร่ืองจกัรกต็อ้งมีแรงงานท างานเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย จึงจะท าใหก้ารผลิตเพิ่มข้ึนได ้
   Alfred Marshall, Le on WalrasandPhillip Wicksteed, (ชนินทร์ วะสีนนท์ , 2542,
หน้า 19) มีแนวความคิดว่าแรงงานเป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีลกัษณะเหมือนกันหมด(Homogenous 
Factor) ไม่ตอ้งการความรู้ ความสามารถในการท างาน เพียงแต่ใช้ก าลงัแรงงานอย่างเดียวก็พอ 
ดงันั้น ในการอธิบายถึงการจา้งงานของนายจา้ง ในช่วงน้ีจึงเกิดแนวคิดทฤษฎีผลผลิตหน่วยสุดทา้ย
ของแรงงาน (Theory of Marginal Productivity of Labor) ภายใตข้อ้สมมติท่ีว่านายจา้งตอ้งการก าไร
สูงสุด ซ่ึงถา้หากแรงงานไดรั้บการศึกษาและฝึกอบรม (Formal Education) หรือฝึกงาน (Trainee) 
เพิ่มมากข้ึน จะท าให้แรงงานมีคุณภาพมากข้ึน นอกจากน้ี การศึกษาท่ีไดรั้บโดยทางออ้ม (Informal 
Education) เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การหาประสบการณ์ในการแบ่งงานกันท า ตลอดจนการ
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ปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใช้แรงงานประกอบการท างานให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน การปรับปรุง
บรรยากาศการท างาน รวมถึงการปรับปรุงสุขอนามยัและสาธารณสุขของแรงงาน 
   แนวความคิดเก่ียวกับการจา้งแรงงานตามความตอ้งการว่าจา้งธุรกิจ (Manpower 
Requirement) แนวความคิดน้ี อาศยัแนวความคิดพื้นฐานว่าแรงงานมีความสามารถ ท่ีแตกต่างกนั 
ดงันั้น เม่ือนายจา้งตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึนก็จะเสาะแสวงจา้งแรงงาน ท่ีมีความรู้ ความช านาญ หรือ
มีคุณภาพท่ีดีกว่า และเหมาะสมภายใตร้ะดับค่าจา้งหน่ึงๆ การท่ีนายจา้งเสาะแสวงหาแรงงาน         
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด มักจะผ่านยุทธศาสตร์การคดัเลือก (Recruitment strategy) ซ่ึงมีต้นทุนในการ
คดัเลือกอยู่ด้วยตามทฤษฎีการแสวงหางานท า นายจา้งจะจา้งแรงงานตอ้งเสียค่าใช้จ่ายต ่าท่ีสุด     
เพื่อลดตน้ทุน และแรงงานท่ีจะจา้งตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการผลิตจึงจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (Maximize Profit) ดงันั้นโดยทัว่ไป นายจา้งจึงตอ้งสร้างเคร่ืองมือในการคดัเลือกผูส้มคัรเพื่อ
เป็นการลดตน้ทุนในการจา้ง ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดัเลือกอาจรวมถึงการก าหนด เพศ อาย ุ
เช้ือชาติ เคร่ืองมือท่ีใชก้นัแพร่หลายท่ีสุด คือ ระดบัการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุนในการ
ฝึกอบรม (Job Training Costs) (สุมาลี ปิตยานนท,์ 2539,หน้า 67) การท่ีนายจา้งจะพิจารณารับแรงงาน
เขา้มาท างานนั้ น นอกจากนายจา้งจะพิจารณาคุณภาพท่ีมีอยู่ในตวัแรงงานปัจจุบันแลว้ ยงัต้อง
พิจารณาถึงศกัยภาพในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ในอนาคต รวมทั้งการประมาณการระยะเวลาท่ีแรงงาน
จะท างานกบัหน่วยงานหลงัจากท่ีไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ เพื่อผลประโยชน์ท่ีนายจา้งจะสามารถ
ไดรั้บจากการลงทุนฝึกอบรมดงักล่าว 
  จากแนวคิดท่ีเก่ียวกบัอุปสงคแ์รงงานสรุปไดว้่า อุปสงคแ์รงงานหรือความตอ้งการจา้ง
งานข้ึนอยูก่บัตน้ทุนการจา้งงาน ทั้งท่ีเป็นตน้ทุนทางตรงและทางออ้ม ตน้ทุนทางตรงไดแ้ก่ ค่าจา้ง 
เงินเดือน ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแรงงาน ตน้ทุนออ้ม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสในการฝึกอบรม เช่น เวลาท่ีสูญเสียไปของผูฝึ้ก นอกจากน้ีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดัเลือกท่ี
ก าหนดคุณสมบติัของแรงงาน กเ็ป็นปัจจยัท่ีก าหนดความตอ้งการจา้งงานเช่นกนั 
  2) อุปทานแรงงาน  
   สุมาลีปิตยานนท ์(2539,หนา้84) ความตอ้งการท างานของก าลงัแรงงานหรืออุปทาน
แรงงาน หมายถึง จ านวนแรงงานท่ีประสงคแ์ละพร้อมท่ีจะเสนอขายให้แก่นายจา้งตามระดบัอตัรา
ค่าจา้งต่างๆ ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง จ านวนแรงงานท่ีเสนอขายอาจนับเป็นชัว่โมง เป็นวนั หรือ
เป็นจ านวนคนกไ็ด ้
   แนวคิดอุปทานแรงงานให้ความส าคญักบัความแตกต่างของคุณภาพของแรงงาน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากแรงงานแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนัในเร่ืองทกัษะ ประสบการณ์ สุขภาพอนามยั 
เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเสมือนทุนท่ีติดตวัแรงงานตลอดไปและไม่อาจแยกออกมาไดจ้ากตวัของ
ผูเ้ป็นเจา้ของได ้เรียกวา่ทุนมนุษย ์(Human capital)   ผูเ้ป็นเจา้ของทุนมนุษยจ์ะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบั
การลงทุน โดยการเปรียบเทียบรายไดท่ี้จะไดรั้บเพิ่มข้ึนในอนาคต และรายจ่ายท่ีตอ้งเสียไป โดยใน
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การตดัสินใจจะไม่ได ้อยู่ท่ีการพยายามให้เกิดความพอใจในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น แต่ตอ้ง
พยายามให้พอใจสูงสุดตลอดชีวิตของเขา แรงงานจึงตอ้งมีการสะสมทุนมนุษยท่ี์เพียงพอ จึงจะท า
ให้ประสิทธิภาพในการท างานของแรงงานนั้นดี โอกาสในการเลือกท างานก็จะมีมากกว่าผูท่ี้มีทุน
มนุษยน์อ้ยกว่า ดงันั้น จึงตอ้งมีการตดัสินใจในการลงทุนในทุนมนุษยท่ี์เหมาะสม โดยทัว่ไปในทุน
มนุษยมี์มากมาย แต่ท่ีไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษ (สุมาลี ปิตยานนท ์2539, หนา้ 106) 1) การศึกษา
ในระบบทุกระดบั 2) การฝึกฝีมือในสถานประกอบการ 3) การปรับปรุงสุขภาพอนามยั 5) การจดัสรร
เวลาเพื่อเล้ียงดูครอบครัว 6) การแสวงหางานของแรงงาน และ 7) การโยกยา้ยถ่ินของแรงงานโดยล าดบั
ท่ี 1-4  เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณทุนมนุษย ์และล าดบัท่ี 5-6 เป็นการใชทุ้นมนุษยเ์พื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และก าไรมากท่ีสุด 
  แนวคิดท่ีเก่ียวกับอุปทานแรงงานพอสรุปได้ว่า อุปทานแรงงานหรือความต้องการ
ท างานของแรงงาน ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีตอ้งการท างาน ความตอ้งการของครอบครัว 
รวมถึงการสนองตอบความต้องการท างานของลูกจ้างท่ีได้รับจากนายจ้างหรือหน่วยงาน                  
ท่ีสนับสนุนลูกจา้งให้ท างานเม่ืองานบางประเภทไม่มีคนท า ความตอ้งการแรงงานจึงเกิดข้ึนเม่ือ
นายจา้งทอ้งถ่ินหาคนไม่ไดก้็พยายามดึงแรงงานต่างชาติเขา้ไปท า ตลาดแรงงานทอ้งถ่ินในประเทศ
นั้นๆ จึงมีลกัษณะเป็นตลาด 2 ตลาด (Dual Labour Market) (Piore, 1996 อา้งถึงใน จาตุรนต ์อรรถ
วิภาคไพศาลย ์2540, หน้า 6) คือ ตลาดประเภทแรก (Primary Labour Market) ตลาดประเภทน้ีให้
ค่าจา้ง สวสัดิการสูง ตอ้งการท างานท่ีมีการศึกษา มีความรู้ หรือมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตวัเองได ้จะ
รองรับแรงงานทอ้งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนตลาดประเภทท่ีสอง (Secondary Labour Market) เป็น
ตลาดล่างซ่ึงมีค่าจา้ง สวสัดิการนอ้ย หรือดอ้ยกว่าประเภทแรก เป็นตลาดรองรับผูใ้ชแ้รงงานระดบั
ล่าง ซ่ึงบางคร้ังเรียกแรงงานประเภทน้ีว่างานใชแ้รงงาน หรือใชก้ าลงักาย บางคนอาจเรียกว่า งาน 
3D คือ งานสกปรก อนัตราย และงานหนกั งานเหล่าน้ีนอกจากคนทอ้งถ่ินระดบัล่างจะท าแลว้ จะมี
แรงงานต่างชาติเขา้ไปท างานเป็นจ านวนมากดว้ย เช่น งานกรรมกร งานก่อสร้าง ขดุถนน สร้างถนน 
และงานโยธาอ่ืนๆ เป็นตน้ 
  กล่าวโดยสรุปแลว้อุปสงคแ์ละอุปทานแรงงาน ถา้มองในดา้นของการจดัส่งแรงงานไทย
ไปท างานในประเทศอิสราเอลก็พบว่า อุปสงคแ์รงงานคือความตอ้งการจา้งแรงงานภาคเกษตรของ
ประเทศอิสราเอล เน่ืองจากนายจา้งไม่สามารถหาคนงานได ้ จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาแรงงานต่างชาติ   
ซ่ึงแรงงานไทยมีความช านาญในด้านการเกษตร ส่วนอุปทานแรงงานก็คือ ความตอ้งการของ
แรงงานไทยในการไปแสวงหางานท าและไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูง เป็นการเพิ่มทกัษะ พฒันาฝีมือ รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศท่ีเจริญกว่า ซ่ึงการพฒันาการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศจะเป็นการพฒันาเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดอุปสงคแ์ละ
อุปทานแรงงานดงักล่าว 
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 3.2 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่งแรงงาน
ไทยไปท างานต่างประเทศโดยรัฐมีดงัน้ี (ธนัยพร  ภูครองตา, 2552,หนา้ 23-25) 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 หลกัการในการประกอบธุรกิจจดัหา
งานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  มีหลายประการแต่ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประกอบธุรกิจจดัหางาน มีดงัน้ี 
   - หลักการว่าด้วยเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ นับเป็นแนวความคิดท่ีได้รับการ 
ยอมรับมาตั้งแต่ในอดีตแลว้ ซ่ึงในประเทศไทยไดมี้การรองรับแนวความคิดเก่ียวกบัเสรีภาพไวใ้น
รัฐธรรมนูญทุกฉบบัและในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 40 วา่ 
   “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ” 
   การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เว ้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อรักษาความมัน่คงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขนัอยา่ง
เป็นธรรม การป้องกนัหรือขจดัการกีดกนัหรือการผกูขาด การคุม้ครองผูบ้ริโภค การจดัระเบียบการ
ประกอบอาชีพเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอยา่งอ่ืน 
   การตรากฎหมายเพื่อจดัระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ตอ้งไม่มีลกัษณะ
เป็นการเลือกปฏิบติัหรือกา้วก่ายการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา” 
   มาตรา 74 ได้วางหลักไวว้่า “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการ
ท างานอย่างเหมาะสมกบัศกัยภาพและวยัให้มีงานท า และพึงคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานให้ไดรั้บความ
ปลอดภัยมีสุขอนามัยท่ีดีในการท างานได้รับรายได้ สวสัดิการ การประกันสังคม และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนท่ีเหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจดัให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการด ารงชีพเม่ือ
พน้วยัท างาน รัฐพึงจดัใหมี้ระบบแรงงานสมัพนัธ์ท่ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ” 
   มาตรา 75 ไดว้างหลกัไวว้่า “รัฐพึงจดัระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสไดรั้บ
ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกนัอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรม และยัง่ยนื สามารถ
พึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจดัการผกูขาดทางเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม 
และพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศรัฐตอ้งไม่ประกอบ
กิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมัน่คงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจดัใหมี้สาธารณูปโภคหรือการจดัท าบริการ
สาธารณะรัฐพึงส่งเสริม สนบัสนุน คุม้ครอง และสร้างเสถียรภาพใหแ้ก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ 
และกิจการวิสาหกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน ในการพฒันาประเทศ รัฐ
พึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพฒันาดา้นวตัถุกบัการพฒันาดา้นจิตใจและความอยูเ่ยน็เป็นสุข
ของประชาชน ประกอบกนั” 
 



33 
 

   ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการบญัญติัท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัจดัหางานและคุม้ครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 ก าหนดห้ามมิให้มีการจดัหางานให้คนหางานในประเทศ เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากนายทะเบียน และผูข้ออนุญาตตั้งส านักงานจดัหางาน หรือบริษทัจดัหางานจะตอ้งมี
คุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวน้ั้น แมว้่าดูเหมือนเป็นการจ ากดัเสรีภาพในการประกอบธุรกิจจดัหางาน  
แต่แทจ้ริงแลว้เป็นการอาศยัอ านาจตามกฎหมายเพื่อจดัระบบและควบคุมการด าเนินการของเอกชน
ให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อคุม้ครองคนหางาน มิให้ถูกเอาเปรียบ 
หรือถูกหลอกจากบริษทัจดัหางาน   
   - หลกัว่าดว้ยความเสมอภาค ในการประกอบธุรกิจนั้น ก็เป็นอีกแนวความคิดหน่ึงท่ี
จะตอ้งใชใ้นการด าเนินการในทางเศรษฐกิจ เพราะนอกจากมีเสรีภาพในการด าเนินการแลว้ยงัตอ้งมี
ความเสมอภาคในการท่ีเขา้แข่งขนัโดยมีโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัดงัท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ไดว้างหลกัไวว้า่ “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั” ซ่ึงในการประกอบธุรกิจจดัหางาน ก็จะตอ้งใชค้วามเสมอภาคในการแข่งขนั
โดยเท่าเทียมกัน เช่นกัน การท่ีรัฐมีการจัดหางานให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการตาม
พระราชบญัญติัจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ไม่ถือว่าเป็นกรณีท่ีประกอบกิจการ
แข่งขนักับเอกชน เน่ืองจากรัฐเองก็ไม่ได้มีการก าหนดจ านวนของผูป้ระกอบกิจการจดัหางาน             
ทั้งการจดัหางานในประเทศและการจดัหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ เพียงแต่ผูจ้ดัหางานมี
คุณสมบติัครบตามท่ีกฎหมายก าหนดกป็ระกอบการได ้จึงไม่ถือวา่เป็นการแข่งขนักบัเอกชน 
   - หลกัว่าด้วยความโปร่งใสนั้น ถือเป็นแนวความคิดท่ีส าคญัอนัเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบและติดตามผลของทั้ง 2 แนวความคิดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ คือ หลกัการว่าดว้ยเสรีภาพ
และหลกัการว่าดว้ยความเสมอภาค นอกจากน้ีหลกัว่าดว้ยความโปร่งใส ยงัถือเป็นกระบวนการท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยออ้ม และยงัสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัภาคเอกชนในการท่ีจะเขา้
ประกอบกิจการธุรกิจจดัหางานในประเทศไทย อีกทั้งยงัช่วยให้การด าเนินกิจการจดัหางานของ
เอกชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  2) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528แก้ไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบญัญติัจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537มาตรา 7และมาตรา 50 
   มาตรา 7ก าหนดให้จดัตั้ งส านักงานจดัหางานข้ึนในกรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสงัคม เรียกวา่ “ส านกังานจดัหางาน กรมการจดัหางาน” มีหนา้ท่ีจดัหางานให้
ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ 
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   มาตรา 50 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้นายจา้งในต่างประเทศหรือตวัแทนท าการรับสมคัร
เพื่อหาลูกจา้งในประเทศไทยดว้ยตนเองเพื่อไปท างานในต่างประเทศ เวน้แต่จะติดต่อให้ส านกังาน
จดัหางาน หรือกรมการจดัหางานจดัให”้ 
  3) ระเบียบกรมการจดัหางานว่าดว้ยการจดัหาลูกจา้งเพื่อจดัส่งไปท างานในต่างประเทศ 
โดยกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2546 (ตามมาตรา 50แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุม้ครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528) 
  4) ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นสถาน                     
ตรวจสุขภาพคนหางานท่ีจะไปท างานต่างประเทศ พ.ศ. 2546 
 3.3 นโยบำยรัฐบำล 
  จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร) ท่ีไดแ้ถลง
ต่อรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2554 ซ่ึงมีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงแรงงาน โดยมี
ประเดน็เก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ เช่น 
  - เตรียมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดา้นแรงงานเพื่อรองรับการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียน
โดยมุ่งเนน้ด าเนินการใน 4 เร่ือง คือ (1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางของประชาคมอาเซียน (2) พฒันาระบบการบริหารจดัการและการใหบ้ริการดา้นแรงงานให้
เป็นมาตรฐานอาเซียน (3) ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เพื่อสร้างความต่ืนตวัแก่ภาคแรงงาน ซ่ึงตอ้งเร่ง
ด าเนินการ และ (4) ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐานแรงงานกลางอาเซียน 
  - คุม้ครองแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้ด าเนินการใน 2 เร่ือง คือ (1) พฒันา
ศกัยภาพ ให้ความรู้ และคุม้ครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศให้ไดรั้บครบถว้นตาม
สัญญาจา้งและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และ (2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่แรงงานไทยใน
ต่างประเทศ 
 3.4 นโยบำยกระทรวงแรงงำน 
  ท่ีผ่านมาการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลด าเนินการโดยบริษทั                      
จดัหางาน ซ่ึงคนหางานเสียค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางเป็นค่าหัวคิวให้แก่สาย/นายหน้า เป็นเงิน
ประมาณคนละ 300,000 – 350,000 บาท 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงให้ความส าคญัในการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศท่ีเนน้ความชดัเจน โปร่งใส ไม่ใหถู้กกล่าวหาดา้นการคา้มนุษย ์(flagship) โดยแรงงานท่ี
ไปท างานจะตอ้งเสียค่าบริการและค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีเป็นธรรม และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ดงันั้น 
หากการเดินทางไปท างานประเทศใดมีค่าใชจ่้ายสูงเกินความเป็นจริง และไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในประเทศและประเทศท่ีไปท างาน กระทรวงแรงงานจะด าเนินการใน
ลกัษณะรัฐจดัส่ง ซ่ึงรูปแบบการจดัส่งจะเป็นแบบระดบัรัฐต่อรัฐ 
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  ประเทศสหรัฐอเมริกาไดจ้ดัล าดบัประเทศอิสราเอลวา่เป็นประเทศท่ีมีพฤติกรรมเขา้ข่าย
การคา้มนุษยต์ามมาตรฐาน (Trafficking Victims Protection Act’s: TVPA) ในระดบั Tier 2 Watch 
List ต่อมาศาลสูงอิสราเอลมีค าสั่งใหรั้ฐบาลอิสราเอลด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการคา้มนุษยอ์ยา่ง

เป็นรูปธรรม ประเทศอิสราเอลจึงไดแ้กไ้ขภาพลกัษณ์ของประเทศ โดยการจดัท ากรอบความตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลไทยและริเร่ิมกระบวนการจดัส่งแรงงาน
ในรูปแบบใหม่ โดยมอบหมายให้องคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM) ซ่ึงเป็น
องคก์ารระหวา่งประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไรและไดรั้บการยอมรับเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานอพยพ เขา้มาด าเนินการเพื่อช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของคนหางานไทยท่ีมีความ
ประสงคเ์ดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงแรงงานในการ
ลดค่าใชจ่้ายของคนหางานท่ีไปท างานในประเทศอิสราเอล 
 3.5 นโยบำยกรมกำรจัดหำงำน 
  กรมการจัดหางานจึงได้น านโยบายของกระทรวงแรงงานมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล                        
เป็นรูปธรรมโดยการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล โดยภาครัฐภายใต้
ขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐอิสราเอล และขอ้ตกลงระหว่างกรมการจดัหางาน
และองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM) ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานได้
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลไทย เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม        
พ.ศ. 2553 และกรมการจดัหางานไดล้งนามขอ้ตกลงความร่วมมือกบัองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM) เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 3.6 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนภำคเกษตรใน
ประเทศอสิรำเอล 
  การจัดส่งแรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ                          
“ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of 
Workers: TIC)” เป็นการด าเนินการร่วมกนัระหว่างกรมการจดัหางานและองคก์ารระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 7 ขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนที ่1 กำรรับสมัครประกอบดว้ย 
  1) การตรวจสอบใบสมัคร : หน่วยงานผูรั้บสมัครจะรับใบสมัครพร้อมหลักฐานท่ี
ก าหนดให้ยื่นตามประกาศจากผู ้สมัครซ่ึงมายื่นด้วยตนเองเท่านั้ น โดยผู ้สมัครไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการยื่นใบสมัครเพื่อตรวจสอบว่าขอ้มูลในใบสมัครพร้อม
หลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นและผูส้มคัรมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศหรือไม่ ดงัน้ี 
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   (ก) กรณีตรวจสอบพบว่าเอกสารการสมคัรไม่ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
หน่วยงานผูรั้บสมคัรจะคืนเอกสารทั้ งหมดแก่ผูส้มคัร และให้มายื่นเอกสารการสมัครใหม่เม่ือ
เอกสารครบถว้น  
   (ข) กรณีตรวจสอบพบว่าผู ้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ  
หน่วยงานผูรั้บสมคัรจะแจง้เหตุผลแห่งการขาดคุณสมบติัใหผู้ส้มคัรทราบเป็นหนงัสือ              
   (ค) กรณีตรวจสอบพบว่าผูส้มัครยื่นหลกัฐานครบถว้นและมีคุณสมบัติเบ้ืองต้น
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ หน่วยงานผูรั้บสมคัรจะมีหนงัสือแจง้ยืนยนัการรับใบสมคัร โดยระบุ
วนัท่ีรับสมคัร 
   (ง) กรณีตรวจสอบพบว่ามีการให้ขอ้มูลหรือยื่นหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ผูส้มคัรจะถูก
ถอนรายช่ือออกจากทะเบียนของโครงการทนัที  
  2)  การลงทะเบียน การบนัทึกขอ้มูล และการยนืยนัแจง้ผลการรับสมคัร 
   (ก) ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานตามท่ีก าหนดในประกาศท่ีผ่านการตรวจสอบเบ้ืองตน้
แลว้จะถูกส่งไปท่ีส านกังานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
   (ข) เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ“ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน”                           
จะด าเนินการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลของโครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน”
และเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม โครงการจะจดัล าดับของผูส้มคัรใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ภายหลงัท่ีไดมี้การบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดแลว้ 
   (ค) กรมการจดัหางานจะประกาศผลการรับสมคัร โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และลงประกาศในเว็บไซต์ของกรมการจดัหางาน www.doe.go.th
และเว็บไซต์ของส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.overseas.doe.go.th และ
เจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการจะมีหนงัสือแจง้ผลการรับสมคัรพร้อมรหสัประจ าตวัผูส้มคัร (หมายเลขท่ี
ไดจ้ากการลงทะเบียนเพื่อบนัทึกขอ้มูล) และล าดบัท่ีของผูส้มคัรตามท่ีไดสุ่้มคดัเลือกโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ หากผูส้มคัรรายใดไม่ไดรั้บหนังสือดงักล่าวภายใน 1 เดือน สามารถสอบถามขอ้มูล
การสมคัรจากเจา้หน้าท่ีประจ าโครงการทางโทรศพัท์หมายเลข 02 343 9339 หรือ  02 343 9350 
(โทรสารหมายเลข 02 343 9344)ในวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
  ทั้งน้ี ผูส้มคัรท่ีไดรั้บการลงทะเบียนและบนัทึกในฐานขอ้มูลของโครงการไม่ไดเ้ป็น
หลกัประกนัว่าผูส้มคัรจะได้รับการจา้งงานในประเทศอิสราเอล เน่ืองจากจ านวนผูส้มคัรงานมี
มากกว่าต าแหน่งงาน และคุณสมบติัของผูส้มคัรท่ีตรงตามความตอ้งการของนายจา้งจะถูกคดัเลือก
ตามล าดบัจากฐานขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
  ขั้นตอนที ่2 กำรคดักรองคุณสมบัติของผู้สมัครทีอ่ยู่ในบัญชีผู้สมัคร 
  1) เจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการจะตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรท่ีไดรั้บการลงทะเบียน
และบนัทึกในฐานขอ้มูลของโครงการ ดงัน้ี 

http://www.doe.go.th/
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   (ก) ตรวจสอบกับทางการอิสราเอลว่าผูส้มัครไม่เป็นบุคคลต้องห้ามท่ีจะเข้าไป
ท างานในประเทศอิสราเอลตามขอ้ก าหนดของโครงการ 
   (ข) ตรวจสอบกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติวา่ผูส้มคัรไม่เป็นผูท่ี้มีประวติัอาชญากรรม 
  2) กรณีตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้มคัรเป็นบุคคลตอ้งห้ามท่ีจะเขา้ไปท างานในประเทศ
อิสราเอลตามขอ้ก าหนดของโครงการ หรือมีประวติัอาชญากรรม เจา้หน้าท่ีประจ าโครงการจะมี
หนงัสือแจง้ว่าผูส้มคัรเป็นผูข้าดคุณสมบติั ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ  โดยผูส้มคัรจะถูกถอนช่ือ
ออกจากทะเบียนของโครงการและไม่สามารถสมคัรไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
ภายใตโ้ครงการน้ีไดอี้ก 
  3) กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผู ้สมัครไม่ เป็นบุคคลต้องห้ามท่ีจะเข้าไปท างาน                          
ในประเทศอิสราเอลตามขอ้ก าหนดของโครงการ และไม่มีประวติัอาชญากร เจา้หน้าท่ีประจ า
โครงการจะมีหนงัสือรับรองการตรวจประวติั พร้อมกบัคู่มือแรงงานไทยเล่ม 1ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีจ าเป็น
เพื่อใหผู้ส้มคัรเตรียมตวัในขั้นตอนต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 3 กำรคัดเลือกผู้สมัครเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ กำรประกำศผลผู้ที่มีสิทธิเข้ำรับ
กำรสัมภำษณ์ขั้นตอนกำรสัมภำษณ์ และกำรตรวจสุขภำพ 
  1) การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้รับการสัมภาษณ์: เม่ือนายจา้งท่ีประเทศอิสราเอลแจง้ความ
ตอ้งการแรงงาน เจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการจะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ของโครงการคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของนายจา้งตามล าดบัจากฐานขอ้มูล 
  2) การประกาศผลผูมี้สิทธิเขา้รับการสัมภาษณ์ 
   (ก) เม่ือไดค้ดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของนายจา้งดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ตามล าดบัหมายเลขจากฐานขอ้มูลแลว้ เจา้หน้าท่ีประจ าโครงการท่ีจะโทรศพัท์แจง้
ผูส้มคัรตามหมายเลขโทรศพัท์ท่ีผูส้มคัรระบุไวใ้นใบสมคัร เพื่อนัดหมายวนัและเวลาสัมภาษณ์ 
ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีผูส้มคัรไดรั้บการติดต่อจากเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการ หากผูส้มคัร
ไดเ้ปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัทจ์ะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีประจ าโครงการทราบโดยทนัที 
   (ข) กรมการจดัหางานจะประกาศรหัสประจ าตวัและล าดบัท่ีของผูส้มคัรท่ีมีสิทธิเขา้
รับการสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุช่ือ-สกุล และขอ้มูลส่วนบุคคล ในวนัและเวลาท่ีไดแ้จง้ให้ทราบทาง
โทรศพัท ์โดยการปิดประกาศ ณ ส านกังานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และการลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของกรมการจดัหางาน www.doe.go.thและเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ www.overseas.doe.go.th 
   ทั้งน้ี ผูส้มคัรคนใดท่ีเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการไม่สามารถติดต่อไดภ้ายใน 2วนัท าการ 
หรือไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามก าหนด จะไม่เสียสิทธิในการได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ
สมัภาษณ์ในคร้ังต่อไป 
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   3) ขั้นตอนการสมัภาษณ์และตรวจสุขภาพ 
     (ก) ผูส้มัครมาเขา้รับการสัมภาษณ์ท่ีกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
กรมการจดัหางาน ชั้น 10 อาคารส านักงานประกนัสังคมเขตพื้นท่ี 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ตามวนั และเวลาท่ีก าหนด 
     (ข) ผูส้มคัรท่ีเขา้รับการสัมภาษณ์จะไดรั้บการแจง้ผลการสัมภาษณ์ทนัที  
     (ค) ผู ้สมัครซ่ึงผ่านการสัมภาษณ์จะต้องไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 
ในกรุงเทพมหานครตามท่ีกรมการจดัหางานก าหนด และน าผลการตรวจสุขภาพ มายืน่ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ประจ าโครงการ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ในวนัท าการถดัไป  
     (ง) ผูส้มคัรซ่ึงผา่นการตรวจสุขภาพจะไดรั้บหนงัสือรับรองการผา่นการสมัภาษณ์
และการตรวจสุขภาพ และมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีผูมี้สิทธิเดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอล 
     (จ) ผูส้มคัรซ่ึงมีสิทธิเดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอลจะตอ้งช าระเงินค่า
บตัรโดยสารเคร่ืองบิน และค่าท าบตัรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปท างานต่างประเทศ 
พร้อมทั้งกรอกเอกสารยื่นขอวีซ่าประเทศอิสราเอล และน าหนังสือเดินทางมายื่นให้แก่เจา้หน้าท่ี
ประจ าโครงการ ทั้งน้ี ผูส้มคัรจะไดรั้บคู่มือแรงงานไทย เล่ม 2ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับผูส้มคัรใน
การเตรียมตวัก่อนเดินทาง ผูส้มคัรท่ีไม่ผ่านการสัมภาษณ์ หรือไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ จะไดรั้บ
หนงัสือจากเจา้หนา้ท่ีประจ าโครงการแจง้ว่าขาดคุณสมบติัท่ีจะไปท างานในประเทศอิสราเอล และ
จะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนของโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดส่งข้อมูลของผู้สมัครให้นำยจ้ำงและบริษัทจัดหำงำน หรือสมำคม
เกษตรเพ่ือยืนยนักำรจ้ำงงำน  
  เจา้หน้าท่ีประจ าโครงการจะส่งขอ้มูลผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือก (สัมภาษณ์และตรวจ
สุขภาพ) พร้อมทั้งสัญญาจา้งงานและขอ้ตกลงการรับบริการจากบริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตร
ในอิสราเอลท่ียงัไม่ลงนาม ใหน้ายจา้งอิสราเอลและบริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตรในอิสราเอล
ผ่านทางหน่วยงานดา้นประชากร ตรวจคนเขา้เมือง และชายแดน (Population Immigration Border 
Authority- PIBA) สังกดักระทรวงมหาดไทยประเทศอิสราเอล เพื่อให้นายจา้งลงนามในสัญญาจา้ง
งาน และให้บริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตรในอิสราเอล ลงนามในขอ้ตกลงการรับบริการ อนั
เป็นการยืนยนัการจ้างงานให้กบัผูส้มคัรท่ีได้รับเลือก ทั้งน้ี สัญญาจา้งงานท่ีนายจา้งลงนามและ
ขอ้ตกลงการรับบริการจากบริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตรท่ีลงนามแลว้จะส่งคืนกลบัโครงการ
ผ่านทางหน่วยงาน ด้านประชากรตรวจคนเข้าเมืองและชายแดน  (Population Immigrationand 
Border Authority- PIBA) สงักดักระทรวงมหาดไทยประเทศอิสราเอล 
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  ตามขอ้ก าหนดของโครงการ นายจา้งจะไดรั้บเสนอช่ือผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกซ่ึง        
มีทกัษะตามท่ีนายจา้งแจง้ความประสงคไ์วใ้นใบรายการจา้งงาน (Recruitment order) นายจา้งหรือ
บริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตรจะไม่สามารถปฏิเสธผูส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกซ่ึงมีคุณสมบติั 
ตรงตามความตอ้งการท่ีนายจา้งระบุไวใ้นใบรายการจา้งงาน (Recruitment order) ในกรณีท่ีนายจา้ง 
และ/หรือ บริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตรมีเหตุอนัควรท่ีจะปฏิเสธการลงนามในสัญญาจา้งกบั
ผูส้มคัรท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ผูส้มคัรจะถูกเสนอช่ือใหไ้ดรั้บเลือกในต าแหน่งงานใหม่ต่อไป โดยไม่
ตอ้งผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์และการตรวจสุขภาพ และหากขั้นตอนการจดัสรรต าแหน่งงานถูก
ยกเลิกเน่ืองจากความผิดพลาดโดยเจตนาของผูส้มคัรให้ถือว่าการสมคัรเป็นอนัส้ินสุด และผูส้มคัร
จะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนของโครงการ  
  ขั้นตอนที่ 5 กำรประกำศผลผู้มีสิทธิเดินทำงไปท ำงำนในประเทศอสิรำเอล 
  กรมการจดัหางานจะประกาศทะเบียนผูผ้า่นการคดัเลือกและมีสิทธิเดินทางไปท างานท่ี
ประเทศอิสราเอล โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และลงประกาศใน
เวบ็ไซตข์องกรมการจดัหางาน www.doe.go.thและเวบ็ไซตข์องส านักงานบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ www.overseas.doe.go.thโดยจะประกาศเฉพาะรหสัประจ าตวัและล าดบัท่ีของผูส้มคัรท่ี
มีสิทธิสัมภาษณ์ ไม่ระบุช่ือ-สกุล และขอ้มูลส่วนบุคคลภายหลงัจากท่ีเจา้หน้าท่ีประจ าโครงการ
ไดรั้บสัญญาจา้งงานท่ีนายจา้งประเทศอิสราเอลลงนามแลว้ 
  ขั้นตอนที่ 6 กำรส ำรองที่น่ังเที่ยวบิน และกำรออกวีซ่ำให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกระหว่างรอ
การยืนยนัการจ้างงานจากนายจ้างอิสราเอล และ/หรือบริษัทจดัหางานหรือสมาคมเกษตรของ
อิสราเอล ทางโครงการจะส ารองท่ีนัง่เท่ียวบินให้ผูผ้่านการคดัเลือก และโทรศพัทติ์ดต่อผูผ้่านการ
คดัเลือกเพื่อยนืยนัก าหนดวนัเดินทางไปประเทศอิสราเอลอยา่งนอ้ย2 สัปดาห์ก่อนวนัเดินทาง เม่ือผู ้
ผา่นการคดัเลือกยนืยนัรับทราบก าหนดวนัเดินทางแลว้ โครงการจึงจะด าเนินการจดัซ้ือบตัรโดยสาร
เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ผูผ้่านการคดัเลือกจะไดรั้บบตัรโดยสารเคร่ืองบินในวนัท่ีเขา้รับการอบรมก่อนการ
เดินทางซ่ึงเป็นวนัเดียวกับวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการจะยื่นค าร้องขอวีซ่าต่อสถาน
เอกอคัรราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทยในนามของผูผ้่านการคดัเลือกและคืนหนงัสือเดินทาง
ซ่ึงประทบัตราวีซ่าใหแ้ก่ผูผ้า่นการคดัเลือกในวนัท่ีเดินทางไปประเทศอิสราเอล 
  ขั้นตอนที่ 7 กำรอบรมก่อนกำรเดินทำงและกำรเดินทำงในวนัท่ีจะเดินทางไปประเทศ
อิสราเอล ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งมาเขา้รับการอบรมก่อนเดินทางท่ีส านกังานบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร การอบรม ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศอิสราเอล สิทธิและ
ขอ้บงัคบัของแรงงานขา้มชาติชัว่คราว นอกจากน้ีผูผ้่านการคดัเลือกจะตอ้งศึกษาเน้ือหาในสัญญา
จา้งงาน และขอ้ตกลงการรับบริการจากบริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตรของประเทศอิสราเอล
แลว้ลงนามในส าเนาสัญญาจา้งงานท่ีนายจา้งอิสราเอลลงนามไวแ้ลว้ รวมถึงลงนามในขอ้ตกลงการ

http://www.doe.go.th/
http://www.overseas.doe.go.th/
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รับบริการจากบริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตรของประเทศอิสราเอล ซ่ึงบริษทัจดัหางานหรือ
สมาคมเกษตรลงนามไวแ้ลว้ ทั้งน้ี ผูผ้่านการคดัเลือกจะไดล้งนามในสัญญาจา้งงานตน้ฉบบัและ
ขอ้ตกลงการรับบริการจากบริษทัจดัหางานหรือสมาคมเกษตรตน้ฉบบั เม่ือเดินทางถึงประเทศ
อิสราเอล ทางโครงการจะจัดพาหนะรับผู ้ผ่านการคัดเลือกจากกองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศเพื่อเดินทางไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีประจ า
โครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเม่ือเดินทางถึงสนามบินเบน กูเรียน ประเทศอิสราเอล ผูผ้่านการ
คดัเลือกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมจดัหางานใหแ้ก่บริษทัจดัหางาน หรือตวัแทนของบริษทัจดัหางานหรือ
สมาคมเกษตร โดยมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานด้านประชากร ตรวจคนเข้าเมืองและชายแดน 
(Population Immigration Border Authority-PIBA) เป็นพยานการจ่ายค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ณ 
สนามบิน จากนั้นนายจา้งหรือตวัแทนของนายจา้งจะมารับและพาไปยงัสถานท่ีท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพที ่6 ขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อจดัส่งแรงงานไปท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 
ท่ีมา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน(พ.ศ.2560) 

1.ประชำสัมพนัธ์ 
กำรรับสมัคร 

(กรมการจดัหางาน) 
 

2.รับสมัคร 
(กรมการจดัหางาน) 

3.บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
(องคก์าร IOM) 

 
 

4. เรียงล ำดบัรำยช่ือผู้สมัคร 
(กรมการจดัหางาน สถาน

เอกอคัรราชทูตอิสราเอลประจ า
ประเทศไทย และองคก์าร IOM) 

5. ตรวจสอบประวตักิำรเข้ำไป
ท ำงำนประเทศอสิรำเอลตำม
ข้อก ำหนดของโครงกำร 

 (องคก์าร IOM) 
 (10  วนัท าการ) 

6. ตรวจสอบประวตัิ
อำชญำกร 

( กรมการจดัหางาน ) 
 (อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ) 

7. รับแจ้งควำมต้องกำรแรงงำนจำกนำยจ้ำง
อสิรำเอลคดัเลือก (Matching) 

( กรมการจดัหางาน และองคก์าร IOM) 
โทรศัพท์นัดหมำยผู้ผ่ำนกำรคดัเลือกมำ

สัมภำษณ์(องคก์าร IOM) 

8. สัมภำษณ์ / ตรวจสุขภำพ 
 (กรมการจดัหางาน และองคก์าร IOM) 
 (ภายหลงัโทรนดัสมัภาษณ์ 1 สปัดาห์) 

9. รับแจ้งผลกำรตรวจสุขภำพ 
(กรมการจดัหางาน* และองคก์าร IOM) 

(ภายหลงัวนัสมัภาษณ์ 1 วนั) 

11. จดัส่งไปสนำมบินสุวรรณภูมิ 
 (องคก์าร IOM) 

 (ช่วงเยน็ของวนัอบรมก่อนเดินทาง) 

ไม่
ผา่น 

ไม่
ผา่น ผา่น ผา่น 

10. อบรมก่อนเดนิทำง 
(กรมการจดัหางาน และองคก์าร IOM) 

          (ภายหลงัวนัรับแจง้ผลการตรวจสุขภาพ 3 สปัดาห์) 
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4. ผลงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 อจัฉรา  เจริญผล (2544,หน้า 129-130) ศึกษาเร่ืองการน านโยบายส่งเสริมแรงงานไป
ท างานต่างประเทศไปปฏิบติัในประเด็นป้องกนัการหลอกลวงคนหางานไปท างานต่างประเทศของ
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังานจดัหางานระดบัจงัหวดั ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี
ส านักงานจดัหางานระดบัจงัหวดัมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายส่งเสริมแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศมีความชัดเจนคือ ส่งเสริมการไปท างานต่างประเทศและป้องกันการหลอกลวง
คนหางานไปท างานต่างประเทศ แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติ เน่ืองจากปัญหาด้านปริมาณความ
ตอ้งการไปท างานต่างประเทศมีมากกว่าต าแหน่งงานในต่างประเทศ และคนหางานขาดเงินทุนท่ีใช้
เป็นค่าบริการจดัหางานการก าหนดนโยบายสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในพื้นท่ี แต่การถ่ายทอด
นโยบายสู่ระดับอ าเภอขาดความชัดเจนด้านการบริหาร ทั้ งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัว่ายงัขาดความชดัเจนในเร่ืองของการก าหนดภารกิจและกิจกรรมยงัไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ขาดมาตรการจูงใจ และมาตรการลงโทษในการด าเนินงานดา้นการจดัการ เจา้หนา้ท่ีผู ้
ปฏิบติัมีความเห็นว่าขาดความพร้อมทั้งดา้นโครงสร้างขององคก์ร บุคลากร งบประมาณและวสัดุ
อุปกรณ์ ในดา้นปริมาณผูบ้ริหารมีความเห็นว่ามีเพียงพอเพียงแต่ตอ้งพฒันาคุณภาพในเร่ืองของ
บุคลากรและปรับปรุงคุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ ปัญหาอุปสรรคดงักล่าวส่งผลต่อสมรรถนะในการ
น านโยบายไปปฏิบติั 
 แนวทางการบริหารการพฒันา ภาครัฐควรปรับปรุงระบบการให้เงินกู้สินเช่ือเพื่อไป
ท างานต่างประเทศ หาแหล่งงานจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน ปรับปรุงกฎหมายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ความจริง ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการรับสมคัรและจดัส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศ พฒันา
ระบบเครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร พฒันาเจา้หนา้ท่ีผูน้ านโยบายไปปฏิบติัให้มีความรู้และทกัษะในการ
ท างานและควรเกล่ียอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีตามปริมาณงาน เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการไป
ท างานต่างประเทศท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายในทอ้งถ่ินทุกระดบั 
 ไพรัช  ล ายอง (2545,หนา้ 50-52 ) ศึกษาเร่ือง การจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศ
อิสราเอล   ผลการศึกษาพบวา่ มีแรงงานไทยท างานอยูใ่นประเทศอิสราเอลไม่นอ้ยกวา่ 20,000 คน โดย
ส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตร รองลงมาเป็นภาคการก่อสร้างและภาคบริการ หากพิจารณาตาม
สัญญาจา้ง จะเขา้ใจว่า แรงงานไทยท่ีท างานในภาคเกษตรและภาคก่อสร้างไดรั้บสิทธิประโยชน์สูง
มาก แต่ตามขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่แรงงานไทยประสบปัญหาในการท างาน อาทิเช่น นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้ง
ค่าล่วงเวลา ไม่จดัสวสัดิการและไม่คืนค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินขากลบัตามท่ีได้ตกลงกันก่อน
เดินทางไปท างาน นอกจากน้ีแรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอลยงัประสบปัญหา
ตอ้งเสียค่าบริการและค่าใชจ่้ายสูงเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนดมาก 
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  กุสุมา  อกนิษฐวงศ ์(2545,หน้า 19-21) ศึกษาเร่ือง ความคุม้ค่าของการจดัส่งแรงงาน
ไทยไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ ศึกษากรณีไตห้วนั พบว่า การจดัหางานโดยรัฐยงัคงมีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งคงไว ้ทั้ งยงัจะตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัส่งให้มีความพร้อมในการแข่งขนักับ
ภาคเอกชนไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ี เน่ืองมาจากเหตุผลดงัน้ี การจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ
โดยรัฐยงัคงมีความคุม้ค่า สามารถลดค่าใช้จ่ายของคนงานได้ประมาณ 4 เท่าตัว เม่ือเทียบกับ
ภาคเอกชน การจดัส่งโดยรัฐสามารถใช้เป็นมาตรการหน่ึงในการแทรกแซงการด าเนินการของ
เอกชนในกรณีท่ีมีปัญหาการเกบ็ค่าใชจ่้ายสูงเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งปัญหาการหลอกลวง
ไปท างานต่างประเทศ และการจดัส่งโดยรัฐเป็นทางเลือกส าหรับคนหางานท่ีตอ้งการไปท างาน
ต่างประเทศ แต่ไม่มีค่าใชจ่้ายเพียงพอท่ีจะใชบ้ริการของภาคเอกชน เม่ือวิเคราะห์จากขอ้มูลและ
ขอ้เทจ็จริงถึงปัญหาอุปสรรคของการจดัส่งแรงงานคนไทยไปท างานท่ีไตห้วนัโดยรัฐ พบวา่มีปัญหา
ท่ีส าคญั คือ ปัญหาเร่ืองต าแหน่งงานมีไม่เพียงพอกับความตอ้งการของคนงานอนัเน่ืองมาจาก
รัฐบาลไม่มีนโยบายในการจดัสรรงบประมาณ เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดท่ีเพียงพอ ปัญหา
เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานท่ีอาจไม่เพียงพอท่ีจะให้บริการกบัคนงาน กรณีท่ีมีผูส้มคัรงานตอ้งการใช้
บริการของรัฐเพิ่มมากข้ึน ปัญหาการส่ือสารระหวา่งคนงานกบันายจา้ง และปัญหาความล่าชา้ในการ
จดัส่งคนงานเน่ืองจากติดขดักบัระบบการประสานงานแบบราชการ 
 อรชิสา  ศิวิโรจน์ (2547,หน้า 135-140) ศึกษาเร่ือง แนวทางการปฏิบติังานตามนโยบาย
การส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศของกรมการจดัหางาน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความรู้ ความเขา้ใจของบุคลากรเก่ียวกบันโยบายการส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 
ทศันะของบุคลากรต่อวิธีการปฏิบติังานตามนโยบาย และปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานตาม
นโยบายใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจขา้ราชการสังกัดกรมการจดัหางาน ทั้ งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบันโยบายการส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ จ านวน 
345 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-40 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นนกัวิชาการแรงงาน มีระยะเวลาการปฏิบติังานสังกดั
กรมการจดัหางานท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามนโยบาย 1-5 ปี และมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วัตถุประสงค์และเน้ือหาสาระของนโยบายการส่งเสริมแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ              
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความเห็นด้วยกับวิธีการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ในด้าน
โครงสร้างและการจดัองค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และ
ระยะเวลาการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัปานกลาง และเห็นดว้ยว่ามีปัญหา อุปสรรคของการปฏิบติังาน
ตามนโยบายท่ีพบ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ปัญหาดา้นกฎหมายและระเบียบท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
มีขอ้จ ากดัและไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ปัญหาแนวทางการปฏิบติังานตาม
นโยบายไม่ชัดเจนและปรับเปล่ียนอยู่เสมอ รวมทั้ งมีบุคลากรไม่เพียงพอทั้ งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
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 วิวฒัน์  จิระพนัธ์ุวานิช (2551,หน้า 47-49) ศึกษาผลดีและผลเสียของรูปแบบการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล ศึกษากรณีเปรียบเทียบการจดัส่งโดยบริษทั
จดัหางานกบัการจดัส่งโดยรัฐ (ผ่านองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน: International 
Organization for Migration: IOM) ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
 1) IOM มีสถานะเป็นตัวแทนนายจ้างและบริษัทจัดหางาน แต่กรณีบริษัทจัดหางาน               
เป็นเพียงผูรั้บมอบอ านาจจากนายจา้งใหด้ าเนินการจดัส่งคนหางาน 

2) โควตาต าแหน่งงานท่ีบริษทัจดัหางานไดม้ามีจ านวนแน่นอน แต่โควตาต าแหน่งงาน
ของระบบร่วมระหวา่ง DOE กบั IOM ยงัไม่ชดัเจน 

3) การจัดส่งโดยกรมการจัดหางานและ IOM คนงานเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว                  
ท่ีก าหนดเท่านั้ น แต่การจดัส่งโดยบริษัทจัดหางานคนงานตอ้งเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบท่ีกระทรวงแรงงานก าหนด ประมาณ 150,000-300,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายภายใตก้รอบ 
MOU มีค่าใชจ่้ายประมาณ 72,000 บาท 

4) การดูแลและช่วยเหลือคนงานขณะท างานในอิสราเอล บริษทัจดัหางานท่ีจดัส่งตอ้ง
รับผดิชอบคนงานตามเง่ือนไขในสัญญาจา้งทุกกรณี ส าหรับระบบ IOM ท าขอ้ตกลงร่วมกบัองคก์ร
เอกชน บริษทัจดัหางานอิสราเอล และ NGO 
 5) ระบบการจดัส่งโดยบริษทัจดัหางานมีมาตรการในการควบคุมและลงโทษชดัเจน 
 ธันยพร  ภูครองตา (2552,หน้า 94-101) ศึกษานโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศโดยรัฐ ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติต้องให้ความส าคัญกับ
นโยบายอยา่งจริงจงั มีการปรับปรุงดา้นกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่งให้มีความชดัเจน 
ตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศท่ีจะจดัส่งแรงงานไทยให้ละเอียดก่อนตดัสินใจท่ีจะลงนามผกูพนั 
(MOU) ในการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศโดยรัฐเพื่อมิให้ไทยเสียเปรียบ จดัสรร
งบประมาณให้เพียงพอ จัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการท างาน พฒันาระบบสารสนเทศให้
สามารถบริการได้รวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงขอ้มูลคนงาน (LabourBank) และ
ต าแหน่งงาน (Job Bank) ให้เป็นปัจจุบันและเตรียมคนงานและพัฒนาฝีมือแรงงานตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยตกลงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ในการ
เป็นหน่วยงานด าเนินการเปิดอบรมพฒันาฝีมือแรงงานใหก้บัผูป้ระสงคจ์ะไปท างานต่างประเทศใน
ต าแหน่งต่างๆ ตามท่ีนายจา้งตอ้งการเพื่อเป็นการเตรียมคนให้พร้อมเป็นแรงงานไทยท่ีมีฝีมือท าให้
แข่งขนักับประเทศคู่แข่งได้ และเพิ่มบทบาทส านักงานแรงงานในการขยายตลาดแรงงาน ด้าน
แรงงานไทยจะตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นความรู้ความสามารถ ทกัษะ ฝีมือและเรียนรู้ภาษา
ทอ้งถ่ินของประเทศนั้น มีจิตส านึกตระหนกัเสมอว่าตวัเองเป็น 1) ผูล้งทุนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ไปท างานเอง และเม่ือไปท างานแล้วได้รับค่าตอบแทนคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 2) ผู ้ผลิต 
หมายความว่า ตวัเองเป็นโรงงานผลิตจะตอ้งดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ ไม่ทะเลาะวิวาท   
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ไม่ด่ืมสุรา 3) ผูบ้ริหาร หมายถึง การบริหารจดัการกบัเงินท่ีไดม้าว่าจะเก็บไวใ้ชเ้ท่าไร ส่งกลบับา้น
ใหค้รอบครัวเท่าไหร่ จะตอ้งมีการวางแผนการใชเ้งินใหเ้ป็น รู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
สรุปขั้นตอนของกำรศึกษำงำนวจัิยในคร้ังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็กำรศึกษำ 
เหตุใดจึงมีแรงงานไทยท่ีสมคัรไปท างานในประเทศอิสราเอลเหลือตกคา้งอีกจ านวนมาก 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติงานตามนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ
“ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)” 
2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศ
อิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on 
the Placement of Workers: TIC)”   
 

กำรรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไป
ปฏิบติัและความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการยา้ยถ่ิน แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบัส่ิงจูงใจและทฤษฎีคาดหวงัในรายได ้
2.3 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 

ข้อมูลปฐมภูม ิ
1) . ผูอ้  านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
2) หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาระบบการไปท างาน
ในต่างประเทศ 
3) หวัหนา้กลุ่มงานบริหารการไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
4) (อดีต) หวัหนา้ฝ่ายจดัส่งไปท างานประเทศอิสราเอล 
(ปัจจุบนัยา้ยไปท่ีอ่ืน) 
5) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานอิสราเอล 
6) หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี IOM ประจ าโครงการ TIC  
7) ผูบ้ริหารระดบันโยบาย 
 
 

ข้อเสนอจำกผลกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้แรงงำนไทยได้ไปท ำงำนในประเทศอสิรำเอล 
ได้รวดเร็วและมีจ ำนวนมำกขึน้ 

ทรำบถึงสำเหตุทีม่ีแรงงำนไทยทีส่มคัรไปท ำงำนในประเทศอสิรำเอลเหลือตกค้ำงอกีจ ำนวนมำก 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
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4.  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการศึกษาขั้นตอนของงานวิจยัขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาไดก้รอบแนวคิดในการศึกษาตามภาพท่ี 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่7กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 

ควำมชัดเจนของนโยบำย 

-กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบติั 

 

กจิกรรม/โครงกำร 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การประสานงาน 
- โครงการสนบัสนุน 
- กระบวนการจดัส่ง 
 

 

เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏบัิติงำน 
-จ านวนอตัราก าลงั 
- ความรู้/ความเขา้ใจในนโยบาย 
- ความสามารถในการใหบ้ริการ 
  แก่ผูม้าติดต่อ 
 

ควำมส ำเร็จของกำรน ำ
นโยบำยกำรจัดส่งแรงงำน

ไทยไปท ำงำนใน
ต่ำงประเทศโดยภำครัฐไป
ปฏิบัต:ิ กรณศึีกษำกำรส่ง
แรงงำนไทยไปท ำงำน
ประเทศอสิรำเอล 

- ความต่อเน่ือง 
- ความคุม้ค่า 
- ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
 1.ดา้นผูใ้หบ้ริการ 
 2. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
 3. ดา้นความสะดวก 
 4. ดา้นการเขา้ถึงหน่วยงาน 

 5. ดา้นช่องทางในการติดต่อ 
 

ทรัพยำกร 
-งบประมาณ 
- วสัดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
 

ปัจจัยภำยนอก 
- การเตรียมความพร้อมของผูท่ี้  
  ประสงคไ์ปท างาน ตปท. 
- ค่านิยมในการไปท างาน ตปท. 
- ภาวะทางเศรษฐกิจ 
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บทที ่3  
ระเบียบวธีิวจิยั 

 

การศึกษาเร่ืองวิธีการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศ
อิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel 
Cooperation on the Placement of Workers:TIC)”  เป็นการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยการศึกษามีล าดบัดงัน้ี 
 1. ขอ้สนันิษฐานเบ้ืองตน้ในการวิจยั 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. การสร้างเคร่ืองมือ 
 4. วิธีการรวบรวมขอ้มูล 
 5. วิธีการในการวิเคราะห์ 

1. ข้อสันนิษฐำนเบ้ืองต้นในกำรวจิัย 
  มีแรงงานไทยท่ีลงทะเบียนสมคัร และมีความประสงคเ์ดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอล
เหลือตกคา้งเป็นจ านวนมาก 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ 
  2.1 ประชากร (Population) ไดแ้ก่ บุคลากร เจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานตามนโยบาย
การจดัส่งการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอล ภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-
อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of workers:TIC)” ในกอง
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจดัหางานจ านวนทั้งส้ิน 116 คน เจา้หน้าท่ีองคก์าร IOM 
ประจ าโครงการTICจ านวนทั้งส้ิน 12 คน  
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling หรือ judgmental sampling) เป็นการเลือกตวัอย่างโดยก าหนดคุณสมบติัของ
ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา (วิโรจน์  ก่อสกุล, 2557, หน้า 37) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 
รูปแบบ ดงัน้ี  
   1) วิธีการสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key 
informants) จ านวน  19  คน ดงัต่อไปน้ี 
 -ผูอ้  านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 
 -หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาระบบการไปท างานในต่างประเทศ 
 -หวัหนา้กลุ่มงานบริหารการไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ  
 -หวัหนา้ฝ่ายบริการจดัหางานต่างประเทศ  
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 -ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบริหารแรงงานงานไทยไป 
 -หวัหนา้ฝ่ายอนุญาตการไปท างานต่างประเทศ  
 -หวัหนา้ฝ่ายฝึกอบรมคนหางานก่อนไปท างานต่างประเทศ  
 -หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาความพร้อมคนหางาน  
 -เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานอิสราเอล จ านวน 2 คน 
 -หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM ประจ าโครงการ TIC 
 -อคัรราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอคัราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 
 -(อดีต) หวัหนา้ฝ่ายจดัส่งไปท างานประเทศอิสราเอล (ปัจจุบนัยา้ยไปท่ีอ่ืน)  
 -คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทาง 
 กลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล ภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย- 
 อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of  
 Workers: TIC)จ านวนอยา่งละ3คน 

 ตำรำงที ่2 แสดงต ำแหน่งและจ ำนวนของผู้ทีใ่ห้ข้อมูลส ำคญั (Key informant) 

ผู้ทีใ่ห้ข้อมูลส ำคญั (Key informant) จ ำนวน (คน) 
1. ผูอ้  านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 1 
2. หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาระบบการไปท างานในต่างประเทศ 1 
3. หวัหนา้กลุ่มงานบริหารการไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 1 
4. หวัหนา้ฝ่ายบริการจดัหางานต่างประเทศ 1 
5. ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบริหารแรงงานงานไทยไปต่างประเทศ 1 
6. หวัหนา้ฝ่ายอนุญาตการไปท างานต่างประเทศ 1 
7. หวัหนา้ฝ่ายฝึกอบรมคนหางานก่อนไปท างานต่างประเทศ 1 
8. หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาความพร้อมคนหางาน 1 
9. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานอิสราเอล 2 
10. หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี IOM ประจ าโครงการ TIC 1 
11. อคัรราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอคัราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 1 
12. (อดีต) หวัหนา้ฝ่ายจดัส่งไปท างานประเทศอิสราเอล (ปัจจุบนัยา้ยไปท่ีอ่ืน) 1 
13. คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล 

6 

รวม 19 
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เหตุผลในการเลือกผูท่ี้ใหข้อ้มูลส าคญั (Key informant) 
  1) ผูอ้  านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหาร
สูงสุดของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 
  2) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาระบบการไปท างานในต่างประเทศ 
เน่ืองจากเป็นหัวหน้ากลุ่มงานท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดนโยบาย พฒันาระบบ
กลไก และด าเนินการเก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
  3) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ เน่ืองจากเป็น
หัวหนา้กลุ่มงานท่ีด าเนินงานการจดัส่งแรงงานไปท างานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผูด้  าเนินการจดัส่ง 
ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 
  4) หัวหน้าฝ่ายบริการจดัหางานต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นหัวหน้าฝ่ายท่ีตอ้ง
ด าเนินการให้บริการในเร่ืองของต าแหน่งงานต่างประเทศ ประชาสัมพนัธ์ และอ านวยความสะดวก
แก่คนหางานท่ีตอ้งการไปท างานต่างประเทศ ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการ
จดัหางาน 
  5) ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบริหารแรงงานงานไทยไปต่างประเทศ เน่ืองจากเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ความช านาญ และมีความเช่ียวชาญเป็นการเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับการไปท างาน
ต่างประเทศของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 
  6) หัวหน้าฝ่ายอนุญาตการไปท างานต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นฝ่ายท่ี
ด าเนินการในขั้นตอนของการอนุญาตการไปท างานต่างประเทศ ของกองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 
  7) หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมคนหางานก่อนไปท างานต่างประเทศ เน่ืองจากเป็น
ฝ่ายท่ีด าเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรม และเตรียมความพร้อมคนงานก่อนเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 
  8) หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาความพร้อมคนหางาน เน่ืองจากเป็นกลุ่มงานท่ีก ากบั
ดูแลในเร่ืองของการเตรียมความพร้อมของคนหางานท่ีตอ้งการไปท างานต่างประเทศ ของกอง
บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 
  9) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกับการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานอิสราเอล
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ปฏิบัติงานด้านการจดัส่งแรงงานไปท างานประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ 
“ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of 
Workers: TIC) โดยตรงของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน ในปัจจุบนั 
  10) หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีองคก์ารIOM ประจ าโครงการ TICเน่ืองจากเป็นหัวหนา้
ส านักงานปฏิบติังานด้านการจดัส่งแรงงานไปท างานประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความ



49 
 

ร่วมมือไทย -อิสราเอล เพื่ อการจัดหางาน  (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of 
Workers: TIC) โดยตรงของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางานในปัจจุบนั 
  11) อคัรราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอคัราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ควบคุมดูแลคนงานท่ีเดินทางไปท างาน ณ ประเทศอิสราเอล 
  12) (อดีต) หวัหนา้ฝ่ายจดัส่งไปท างานประเทศอิสราเอล (ปัจจุบนัยา้ยไปท่ีอ่ืน) 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ปฏิบัติงานด้านการจดัส่งแรงงานไปท างานประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ 
“ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of 
Workers: TIC)ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน ตั้งแต่ระยะแรกๆ ของ
การด าเนินการตามโครงการ 
   13) คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลับจากการไปท างานประเทศอิสราเอล  เน่ืองจากเป็นผู ้ท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเขา้สู่กระบวนการของจดัส่งแรงงานไปท างานประเทศอิสราเอลภายใต้
โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the 
Placement of Workers: TIC)ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 
    2) การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการคดัเลือกตัวอย่างเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่
คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไป
ท างานประเทศอิสราเอล ท่ีมาใชบ้ริการ ณ กรมการจดัหางาน จ านวน 101 คน ซ่ึงเป็นการพบโดย
บังเอิญซ่ึงหน้า (Accidental) และในจ านวนน้ีได้รวมผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ท่ีเป็น
คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไป
ท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 6 คน ไวด้ว้ยแลว้   

3. กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
  3.1 การสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเหมือนการสอบปากเปล่า 
ตอ้งอาศยัการโตต้อบทางวาจาเป็นหลกั ใชไ้ดดี้ส าหรับการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้สึก ความสนใจ 
ความคิดเห็น และทศันคติ ในเร่ืองต่าง ๆ และบางโอกาสก็อาจใชเ้ก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความคิด
ต่าง ๆ ซ่ึงการสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม,2560) 
   1)  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีได้ก าหนด
ตวัค าถามและค าตอบไวเ้รียบร้อยแลว้ ค  าตอบมกัเป็นแบบให้ผูต้อบเลือกตอบอย่างใดอย่างหน่ึง การ
สมัภาษณ์แบบน้ี ส่วนใหญ่ใชใ้นการส ารวจ  
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   2)  การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มี
การก าหนดค าตอบไวแ้น่นอนตายตวั ค  าถามท่ีใช้และล าดบัค าถามจึงเปล่ียนแปลงยืดหยุ่นได้ ผู ้
สัมภาษณ์มีอิสระในการดดัแปลงค าถามไดเ้หมาะสม แต่ก็ให้เป็นไปตามท่ีไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้
และผูต้อบกมี็อิสระในการตอบ 
   การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าการศึกษาเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured 
Interview) ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ท่ีใชป้ระกอบการสัมภาษณ์ไดท้ าการก าหนดขอ้ค าถามไวล่้วงหนา้แลว้ 
และใชป้ระกอบการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) ตามต าแหน่งและความรับผดิชอบ
ตามหน้าท่ีหลักเป็นรายบุคคล โดยผู ้ท  าการศึกษาจะก าหนดวนันัดสัมภาษณ์และแจ้งให้ผูถู้ก
สัมภาษณ์ทราบล่วงหนา้ก่อน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูท้  าการศึกษาจะใชก้าร
จดบนัทึก บนัทึกเสียง และถ่ายรูป โดยจะขออนุญาตผูถู้กสมัภาษณ์ก่อนทุกคร้ัง 
  3.2 แบบสอบถามเป็นชุดของค าถามเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สร้างข้ึนเพื่อใชร้วบรวมขอ้มูล ซ่ึง
ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงความคิดเห็น ความรู้สึก ความเช่ือ และความสนใจต่าง ๆ โดยเตรียม
รายการค าถาม และรายการค าตอบ ไวใ้ห้กลุ่มตวัอย่างเลือกตอบ หรือเติมค า ขอ้ความ  และตวัเลข     
เป็นตน้ 
  ในคร้ังน้ี ผูท้  าการศึกษาเลือกใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Form) โดยแบ่งขอ้
ค าถามเป็น 5 ดา้น คือ(1)ดา้นผูใ้ห้บริการ (2) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  (3) ดา้นความสะดวก  (4) ดา้นการ
เขา้ถึงหน่วยงาน (5) ดา้นช่องทางในการติดต่อ โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั 
4. วธีิกำรรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  4.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาคน้ควา้เก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป
โดยการรวบรวมเอกสารซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกไวแ้ลว้โดยผูอ่ื้น ไดแ้ก่ 
   1) หนังสือทัว่ไป ไดแ้ก่ ต ารา คู่มือการปฏิบติังาน เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสาร
ทางวิชาการ ส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 
   2) เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
    3) เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารท่ีส่วนราชการจดัท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบญัญติั คู่มือการปฏิบติังาน ประกาศ ค าสัง่ เป็นตน้ 
  4.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม ผูท้  าการศึกษาจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
แบ่งเป็น 2 วิธี ดงัน้ี 
   1) วิธีการสัมภาษณ์ โดยท่ีผูศึ้กษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยั ซ่ึงใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยท่ีผูศึ้กษาตอ้งท าการ
สัมภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงผูศึ้กษาจะใช้การจดบันทึกข้อมูล
บนัทึกเสียงและถ่ายรูปโดยจะขออนุญาตผูถู้กสมัภาษณ์ก่อนทุกคร้ังจ านวน 19 คน 
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   2) การใช้แบบสอบถาม โดยท่ีผูศึ้กษาเลือกใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended 
Form) โดยแบ่งขอ้ค าถามเป็น 5 ดา้น คือ(1)ดา้นผูใ้ห้บริการ (2) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  (3) ดา้นความ
สะดวก  (4) ดา้นการเขา้ถึงหน่วยงาน (5) ดา้นช่องทางในการติดต่อ โดยมีลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบัดว้ยวิธีการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และการแปลความหมายค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดบัความพึงพอใจ
ของคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการ
ไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 101 คน ซ่ึงเป็นการพบโดยบงัเอิญซ่ึงหน้า (Accidental) ขณะ
ท่ีมาใชบ้ริการ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจดัหางาน 

5. วธีิกำรในกำรวเิครำะห์ 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการท าการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณซ่ึงผูท้  าการศึกษามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
  5.1 ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น โดยบรรยายเป็น
รายละเอียด และจดัท าขอ้สรุปเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 
  5.2 น าขอ้มูลท่ีได้จากขอ้ 5.1 มาสรุปและเปรียบเทียบดว้ยตารางเปรียบเทียบ  ความเหมือน 
หรือความแตกต่างของผูถู้กสมัภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าขอ้มูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  5.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 5.2 มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติั
จดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 บนัทึกความเขา้ใจ 
(MOU) เพื่อวิเคราะห์หาปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบติัตามนโยบาย ตามโครงการ “ความร่วมมือ
ไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)”   
  5.4 สรุปและอภิปรายการปฏิบติัตามนโยบาย และน าไปสู่ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหา
อุปสรรคในการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลภายใต้
โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the 
Placement of Workers: TIC)”  ท่ีเหมาะสมและเป็นรูปธรรมของประเทศไทยต่อไป 
  5.5 ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ สถิติท่ีใชคื้อสถิติพรรณา ไดแ้ก่จ านวน ร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต)์ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทที ่4  
ผลกำรศึกษำ 

 

 ในการศึกษาเร่ือง “การขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศ
ของกรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล” ผูท้  าการศึกษาได้
ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured interview) ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยด าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) จ านวน 19 คน ดงัน้ี 
  1.1 สมัภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน จ านวน 13 คน ไดแ้ก่ 
   1) สุกญัญา  ภู่พฒันากลุ ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
   2) เบญจวรรณ  อดทน ต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาระบบการไป
ท างานในต่างประเทศ  
   3) วิชาดา  จอร์จต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานบริหารการไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
   4) เบญจวรรณ  สุ่มไพบูลย ์ ต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบริการจดัหางานต่างประเทศ 
   5) สุวกลุ  ไตรรัตน์ผลาดลต าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบริหารแรงงานงานไทยไป
ต่างประเทศ  
   6) สนัติ  เกิดประสพต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายอนุญาตการไปท างานต่างประเทศ 
   7) ส าราญ  หมอนทองต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายฝึกอบรมคนหางานก่อนไปท างาน
ต่างประเทศ  
   8) วรานิษฐ ์ กีรติพงษเ์วคิน ต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานพฒันาความพร้อมคนหางาน
   9) วีรยา  กิจวิรยาต าแหน่งหวัหนา้เจา้หนา้ท่ี IOM ประจ าโครงการ TIC 
   10) วชั  เกวสกลุ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
อิสราเอล  
   11) สญัญา  จนัทร์ฉาย เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานอิสราเอล 
   12) ศกัดินาถ  สนธิศกัด์ิโยธิน ต าแหน่งอคัรราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  
สถานเอกอคัราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 
   13) กษมา  ศรีมงคล(อดีต) หวัหนา้ฝ่ายจดัส่งไปท างานประเทศอิสราเอล 
 โดยผูท้  าการศึกษาไดท้ าการสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไวใ้นแบบสัมภาษณ์
ส าหรับผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ดา้น ดงัน้ี 
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  1. ดา้นความชดัเจนของนโยบาย มีประเดน็สมัภาษณ์ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   1) ความชดัเจนท่ีเก่ียวกบั กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบติั ตามนโยบายการจดัส่งแรงงาน
ไทยไปท างานประเทศอิสราเอล คิดวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
   2) ความชดัเจนของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบาย คิดว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร 
   3) ความต่อเน่ืองของการด าเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหาร  
   4) ปัญหา/อุปสรรค   
   5) ขอ้เสนอแนะท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
  2. ดา้นกิจกรรม/โครงการ มีประเดน็สมัภาษณ์ 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   1) การประชาสมัพนัธ์การด าเนินการตามนโยบาย เหมาะสม เพียงพอหรือไม่อยา่งไร 
   2) การประสานงานตามนโยบาย สะดวก เหมาะสม มีความคล่องตวัหรือไม่ อยา่งไร 
   3) โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมี
อะไรบา้ง เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
   4) ท่านคิดวา่กระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลโดยภาครัฐ 
ตามนโยบายน้ี มีขั้นตอน มีความเหมาะสม มากนอ้ย เพียงไร 
   5) ปัญหา/อุปสรรค 
   6) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 

  3. ดา้นทรัพยากร มีประเดน็สัมภาษณ์ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   1) งบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายใหบ้รรลุผล มีความเหมาะสม เพียงพอ
หรือไม่อยา่งไร 
   2) จ านวนของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้มีความเหมาะสม เพียงพอกบั
ปริมาณงานหรือไม่ อยา่งไร 
   3) เทคโนโลย ีและระบบ IT ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีความทนัสมยั เพียงพอหรือไม่อยา่งไร 
   4) ปัญหา/อุปสรรค 
   5) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
  4. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน มีประเดน็สัมภาษณ์ 5 ขอ้ ไดแ้ก่         
   1) จ านวนอตัราก าลงั เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน และใหบ้ริการ มีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 
   2) ความรู้/ความเขา้ใจในนโยบายของเจา้หนา้ท่ี เป็นอยา่งไร 
   3) ความสามารถในการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน     
เป็นอยา่งไร 
   4) ปัญหา/อุปสรรค 
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   5) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
  1.2 สัมภาษณ์คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล หรือแรงงานไทย
ท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 6 คน ไดแ้ก่ 
   คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 
   1) นายธราธร  สิทธิจีรัง ท่ีอยู ่94  หมู่ 2 ต.แม่เยา  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
   2) นายธนะกิจ  มาพิน  ท่ีอยู ่1/1 หมู่ 7 ต.วงัน ้ าขาว อ.บา้นด่านลานหอย  จ.สุโขทยั   
   3) นายวิวฒัน์  พรหมบุตร ท่ีอยู ่344 หมู่ 9 ต.บา้นเด่ือ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย   
   แรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล 

 1) นายดนุพล  บุญเทียม ท่ีอยู ่135 หมู่ 9  ต.ชยับุรี  อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  
 2) นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็  ท่ีอยู ่77 หมู่ 2 ต.เนินสวา่ง  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ   
 3) นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง ท่ีอยู ่209 หมู่ 1 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ     
                             จ.นครราชสีมา  
 โดยผูท้  าการศึกษาไดท้ าการสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามท่ีก าหนดไวใ้นแบบสัมภาษณ์
ส าหรับคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบั  
จากการไปท างานประเทศอิสราเอล ซ่ึงเป็นการศึกษาตามกรอบแนวคิดดา้นปัจจยัภายนอก มีทั้งหมด 
3 ดา้น ดงัน้ี 
  ประเดน็ท่ี 1  ดา้นการเตรียมความพร้อม มีประเดน็สมัภาษณ์ 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 
  1) ท่านมีการเตรียมตัว การเตรียมความพร้อมในการสมัครไปท างานประเทศ
อิสราเอล อยา่งไร 
  2) ท่านมีการเตรียมตวั เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 
อยา่งไร 
 3) การท่ีท่านมีความประสงคไ์ปท างานประเทศอิสราเอล ท่านไดรั้บการฝึก หรือผา่น
การอบรมหลกัสูตรอะไรมาก่อนหรือไม่ อยา่งไร 
 4) ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การรับสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอลไดอ้ยา่งไร 
 5) ท่านติดต่อสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล กบักรมการจดัหางานอยา่งไร 
 6) ปัญหาอุปสรรค 
 7) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
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 ประเดน็ท่ี 2 ดา้นค่านิยมในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ มีประเดน็สัมภาษณ์  
6 ขอ้ ไดแ้ก่  
  1) สาเหตุท่ีท่านตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 
  2) ในทอ้งถ่ินท่ีท่านอาศยัอยู่มีผูท่ี้เดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล หรือประเทศ
อ่ืนๆหรือไม่ อยา่งไร 
 3) ในทอ้งถ่ินท่ีท่านอาศยัอยูมี่ผูท่ี้ตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล  
หรือประเทศอ่ืนๆหรือไม่ อยา่งไร 
 4) ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การรับสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอลไดอ้ยา่งไร 
 5) ปัญหาอุปสรรค 
 6) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
  ประเดน็ท่ี 3 ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ มีประเดน็สมัภาษณ์ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   1) อาชีพปัจจุบนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
   2) ท่านรู้จกัผูท่ี้เคยเดินทางไปท างานท่ีอิสราเอลมาแลว้หรือไม่ เป็นอยา่งไร 
 3) ท่านคิดว่าเม่ือไปท างานประเทศอิสราเอลแลว้จะมีรายไดเ้หลือเพียงพอมากกว่า
ท างานในประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร 
 4) ปัญหาอุปสรรค 
 5) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม  
  จากนั้น ผูท้  าการศึกษาไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
มาแยกประเด็นรายละเอียดต่าง ๆ และจดัท าตารางเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างผล
การสัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) แต่ละคน และสรุปผลการเปรียบเทียบ 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูลจากคนหางาน            
ท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างาน
ประเทศอิสราเอล ท่ีมาใช้บริการ ณ กรมการจดัหางาน  จ านวน 101 คน ซ่ึงในจ านวนดังกล่าว        
ไดร้วมคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล หรือแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจาก
การไปท างานประเทศอิสราเอล ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) ในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
จ านวน 6 คน ไวด้ว้ยแลว้ และแบบสอบถามท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ทั้งหมดเป็นชุด
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูลแลว้  ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดน้ า
ข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)           
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาซ่ึง
ประกอบดว้ย 
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  2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลหรือแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล 
  2.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

ผลกำรศึกษำตำมวตัถุประสงค์  
 จากข้อค้นพบท่ีได้จากศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ ผูท้  าการศึกษา         
ได้น าเสนอผลการศึกษา เร่ือง “การขับเคล่ือนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานใน
ต่างประเทศของกรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล”ตาม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ที่ 1 : เพ่ือศึกษำกำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนในประเทศ
อิสรำเอลภำยใต้โครงกำร “ควำมร่วมมือไทย-อิสรำเอล เพ่ือกำรจัดหำงำน (Thailand-Israel 
Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”   
 เพื่อเป็นการตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้แรกในการศึกษาวิธีการปฏิบติังานตามนโยบาย
การจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล 
เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)” ผู ้ท  าการศึกษา      
ได้ก าหนดขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวความคิดท่ีผูท้  าการศึกษาได้วางไวเ้บ้ืองตน้     
ซ่ึงปรากฏผลการศึกษา ดงัน้ี 

ด้ำนควำมชัดเจนของนโยบำย  
 การศึกษาดา้นความชดัเจนของนโยบาย ผูท้  าการศึกษาไดท้ าการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
(Key informants) ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง คือ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน โดยก าหนดประเด็น
การสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) ความเหมาะสมในประเด็นความชดัเจนท่ีเก่ียวกบั กฎ ระเบียบ
และวิธีปฏิบัติ ตามนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล โดยปรากฏ 
ผลการศึกษาตามตารางท่ี 2 และ 2)  ความชัดเจนของวตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย            
โดยปรากฏผลการศึกษาตามตารางท่ี 3  
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ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัประเด็น
ความชัดเจนท่ีเก่ียวกับ กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบติั ตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ประเทศอิสราเอล 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมชัดเจนของ
กฎ ระเบียบ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
ชัดเจน 

ไม่
ชัดเจน 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

  มีความชดัเจน เน่ืองจากการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล
เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล 
ซ่ึงก าหนดไวช้ดัเจนวา่เป็นการจดัส่งระหวา่งรัฐต่อรัฐ  

เบญจวรรณ 
อดทน   

  มีความชดัเจนทั้งกฎ ระเบียบ  และการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากการ
จัดส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลเป็นไปตามข้อตกลง 
ความร่วมมือระหวา่งรัฐต่อรัฐ 

วชิาดา  จอร์จ   เร่ืองของกฎระเบียบ และวิธีปฏิบติั ยงัจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง เช่น 
ระบบการคดัเลือกคนงานตอ้งมีความชดัเจน มิใช่ใชก้ารจดัล าดบัโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ แต่ควรมีการก าหนดวิธีการคดัเลือกผูท่ี้จะไปท างานให้เกิด
ความยติุธรรม โปร่งใส 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  ส าหรับกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติั ยงัตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง เช่น ระบบ
การคดัเลือก จะตอ้งมีกระบวนการคดัเลือกให้มากกว่าปัจจุบนั เช่น เพิ่มการ
สมัภาษณ์ก่อนการคดัเลือก  การสอบทกัษะ สอบสมรรถภาพของร่างกาย และมี
การอบรมเพิ่มเติมเร่ืองวิชาชีพการท าเกษตรปลูกพืชผกัต่าง ๆ เพื่อใหค้นงาน
มีศกัยภาพเป็นท่ีตอ้งการของนายจา้งประเทศอิสราเอล ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วย
เพิ่มการขยายตลาดแรงงานของไทยไปสู่ต่างประเทศมากยิง่ข้ึน อนัจะน ามา
ซ่ึงโควตาการจา้งงานในต่างประเทศ ท าให้กรมการจดัหางานสามารถจดัส่ง
แรงงานท่ียงัตกคา้งไปท างานไดเ้พิ่มมากข้ึน 

สุวกลุ 
ไตรรัตน์ผลาดล   

  รัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอลมีนโยบายส่งเสริมการจา้งแรงงานไทยไป
ท างานชั่วคราวในภาคเกษตรในอิสราเอลให้เป็นไปตามกฎหมายของทั้ ง      
2 ประเทศ อยา่งยติุธรรม โปร่งใส รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยคนงาน
ไทยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างานต่างประเทศไม่สูงจนเกินไป       
ซ่ึงนโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทย    
ซ่ึงมีพื้นฐานดา้นการเกษตรเป็นอยา่งดี  

สนัติ เกิดประสพ   ชดัเจนเน่ืองจากเป็นนโยบายตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลไทย
และรัฐบาลอิสราเอล 

ส าราญ 
หมอนทอง 

   มีความชดัเจนเน่ืองจากเป็นนโยบายการจดัส่งแรงงานโดยรัฐท าให้คนงาน
ไทยเสียค่าใชจ่้ายไม่สูง และช่วยลดปัญหาการถูกหลอกลวงไปท างานต่างประเทศ 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  มีความชดัเจน เน่ืองจากเป็นโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน 
ท่ี รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลอิสราเอลโดยสถาน
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทย ได้ลงนามความตกลงด้าน
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมชัดเจนของ
กฎ ระเบียบ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
ชัดเจน 

ไม่
ชัดเจน 

แรงงาน เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2553 มีวิธีด าเนินการด้วยความยุติธรรม 
โปร่งใส ซ่ึงก าหนดให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจดัหางาน มีหน้าท่ี 
ในการรับสมคัร เพื่อคดัเลือกแบบสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์แรงงานไม่ตอ้ง
เสียค่าบริการ แต่เป็นค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางเท่าท่ีจ่ายจริง ซ่ึงมีประกาศ 
อยา่งเป็นทางการพร้อมรายละเอียดใหแ้รงงานทราบล่วงหนา้ (79,328 บาท) 

วรียา  กิจวริยา   ชัดเจน เน่ืองจากมีการตกลง MOU กันแล้ว เราก็ปฏิบัติตาม MOU  และ
เหมาะสม เพราะวา่ยติุธรรม และโปร่งใส 

วชั  เกวสกลุ   ชดัเจนเน่ืองจากเป็นการจดัส่งโดยรัฐ ซ่ึงยติุธรรม โปร่งใส 
สัญญา จนัทร์ฉาย   คิดว่ามีความเหมาะสมเพราะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐซ่ึงช่วยลด

ค่าใช้จ่ายให้คนงานไทย ร่วมถึงยงัเดินทางไปท างานได้แน่นอนไม่ถูก
หลอกลวง 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  การจดัส่งแรงงานไทยมาท างานท่ีอิสราเอลมีการท าความตกลงในระดับ
รัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล ในการด าเนินการจัดส่งแรงงานไทยไป
ท างานในประเทศอิสราเอลในระบบรัฐต่อรัฐ ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานของไทยและเอกอคัรราชทูต อิสราเอล ประจ าประเทศไทย 
ท าใหค้วามตกลงน้ีมีความชดัเจนและมีผลในทางนโยบายทนัที  

กษมา ศรีมงคล   มีความชดัเจน เน่ืองจากเป็นการด าเนินการท่ีโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการ
จัดหางาน ซ่ึงเป็นการตัดการมีส่วนร่วมของบริษัทจัดหางานออกจาก
กระบวนการจดัส่งแรงงาน ตัดปัญหาค่านายหน้าการจดัหางาน ป้องกัน
ปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

รวม 11 2  

 จากตารางท่ี 3 สรุปไดด้งัน้ี 
1. มี 11 คน ใน 13 คน เห็นว่ากฎ ระเบียบและวิธีปฏิบติัตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทย

ไปท างานประเทศอิสราเอลมีความชดัเจนดี 
2. ส่วนอีก 2 คน เห็นวา่ควรมีการปรับปรุง  ดงัน้ี 
 - แก้ไขปรับปรุง กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ  เช่น ระบบการคัดเลือก ควรต้องมี

กระบวนการคดัเลือกท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เช่น เพิ่มการสัมภาษณ์ก่อนการคดัเลือก การสอบ
ทกัษะ สอบสมรรถภาพของร่างกาย และมีการอบรมเพิ่มเติมเร่ืองวิชาชีพการท าเกษตรเพื่อใหค้นงาน
มีศกัยภาพเป็นท่ีตอ้งการของนายจา้งประเทศอิสราเอล  
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ตำรำงที่ 4 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน เก่ียวกับความ   
ชดัเจนของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบายฯ  

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

วตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำย 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
ชัดเจน 

ไม่
ชัดเจน 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

  วตัถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบายมีความชัดเจน ท าให้คนงานไทย     
ท่ีเดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอลเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยลง                                                            

เบญจวรรณ อดทน     มีความชดัเจน คือมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเพื่อลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่คนงาน
ท่ีเดินทางไปท างาน รวมถึงลดปัญหาการถูกหลอกลวง 

วชิาดา  จอร์จ   ควรมีการปรับปรุงวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนงานได้เรียนรู้และน า
ประสบการณ์ท่ีได้จากการไปท างานต่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งด าเนินการส่งเสริมให้เกิดผลในทางปฏิบติัดว้ย  มิใช่มุ่งในเร่ืองของ
การไดเ้งินตอบแทนสูงเพียงอยา่งเดียว 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  ควรปรับปรุงวตัถุประสงค์ไม่ให้คนงานมองเร่ืองเงินอย่างเดียว แต่ต้อง
อบรมปลูกจิตส านึก เรียนรู้ และเก็บเก่ียวประสบการณ์ ในการท างาน       
แลว้น ามาต่อยอดกบัชุมชน หรือบา้นเกิด โดยเม่ือตนเองเดินทางกลบัมาแลว้
ไดน้ าความรู้และประสบการณ์มาใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ และมีหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปส่งเสริมเร่ืองเงินทุน และอ่ืน ๆ 

สุวกลุ 
ไตรรัตน์ผลาดล   

  วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของนโยบายมีความชัดเจนในการสร้าง       
ความเช่ือมั่นให้แก่แรงงานไทยว่าการเคล่ือนยา้ยแรงงานไทยท่ีต้องการ      
ไปท างานชัว่คราวในอิสราเอล จะเป็นไปตามกฎหมาย ไดรั้บความยติุธรรม และ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งทัว่ถึง 

สนัติ เกิดประสพ   มีความชัดเจน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์มุ่งส่งแรงงานไทยไปท างานยงัอิสราเอล
อยา่งถูกกฎหมาย ลดปัญหาการหลอกลวง 
 

ส าราญ หมอนทอง   มีความชัดเจนทั้งวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ท่ีมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ โดยรัฐเขา้มาด าเนินการ และตดัค่าบริการของบริษทั
จดัหางาน หรือนายหนา้ออกไป 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบายมีความชดัเจน โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสใหแ้รงงานไทยมีทางเลือกในการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศท่ีสะดวก และประหยดัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะค่าบริการและค่าใช้จ่าย ซ่ึงเม่ือก่อน 
ไปโดยบริษทัจดัหางาน แรงงานจะตอ้งจ่ายประมาณ 300,000-400,000 บาท/คน 
ลดปัญหาการหลอกลวงคนหางาน เป็นตน้อีกทั้งยงัมีเป้าหมาย ท่ีมุ่งส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ แรงงานไทยท่ีกลับจาก ต่ างประ เทศน าเงินตรา
ประสบการณ์ และความรู้ท่ีไดรั้บมาต่อยอดอาชีพท่ีมัน่คง มีรายไดท่ี้มัน่คง 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

วตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำย 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
ชัดเจน 

ไม่
ชัดเจน 

วรียา กิจวริยา   ชดัเจน เพราะท าใหค้นงานท่ีเดินทางไปท างานลดค่าใชจ่้ายไดจ้ริงและระบบ
การจดัส่งเป็นการจดัส่งท่ียติุธรรมและโปร่งใส 

วชั  เกวสกลุ   มีความชัดเจน โดยเป้าหมายในการเขา้มาของ TIC  ก็คือ เพื่อการพฒันา
ปรับปรุงการจัดส่งแรงงานให้ มีความโปร่งใส ยุติธรรม ซ่ึงเม่ือ TIC           
เขา้มาแลว้กท็  าใหย้ติุปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งดี  

สัญญา  
จนัทร์ฉาย 
 

  มีความชดัเจนเน่ืองจากมีเป้าหมายในการพฒันาระบบการจดัส่งแรงงานไทย
ไปอิสราเอลด้วยค่าใช้จ่ายท่ี ถูกลง คนงานสามารถเข้าถึงการไปท างาน 
ยงัประเทศอิสราเอลไดง่้าย 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  มีความชัดเจน เน่ืองจากนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศ
อิสราเอล ถูกก าหนดให้ด าเนินการในรูปแบบรัฐต่อรัฐ โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีแรงงานไทยตอ้งจ่ายให้กบับริษทัจดัหางานไทย
ท่ีสูงเกินจริง ป้องกนัปัญหาการถูกหลอกลวงจากนายหนา้หรือบริษทัจดัหางาน
ท่ีผดิกฎหมาย และป้องกนัปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

กษมา ศรีมงคล    มีความชดัเจนของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบาย ไดแ้ก่ การจดัส่ง
แรงงานไทยภาคเกษตรไปท างานในอิสราเอลโดยรัฐจดัส่ง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกขั้นตอน ของคนหางาน ป้องกนัปัญหา
แรงงานขดัหน้ี (Debt bondage) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

รวม 11 2  

 จากตารางท่ี 4 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี 11 คน ใน 13 คน เห็นวา่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบายฯ มีความชดัเจนดี 
 2. ส่วนอีก 2 คน เห็นวา่ควรปรับปรุงวตัถุประสงคไ์ม่ใหค้นท่ีไปท างานมองเร่ืองเงินอยา่งเดียว 
แต่ตอ้งอบรมปลูกจิตส านึก เรียนรู้ และเก็บเก่ียวประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการไปท างานต่างประเทศ
น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัชุมชน หรือบา้นเกิดเม่ือตนเองเดินทางกลบัมา และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้ไปส่งเสริมเร่ืองเงินทุน และเร่ืองอ่ืน ๆใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัดว้ย   

 ด้ำนกจิกรรม/โครงกำร 
 ส าหรับการศึกษาในด้านกิจกรรม/โครงการ ผู ้ท  าการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล             
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน โดยก าหนดประเด็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ส่งผลกระทบต่อนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่  
 1) ความเหมาะสมในประเด็นการประชาสัมพนัธ์การด าเนินการตามนโยบาย ซ่ึงปรากฏ    
ผลการสัมภาษณ์ตามตารางท่ี 5   
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 2) การประสานงานตามนโยบายมีความสะดวก เหมาะสม และความคล่องตัวหรือไม่
อยา่งไร ซ่ึงปรากฏผลการสมัภาษณ์ตามตารางท่ี 6 
 3) โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมีอะไรบา้ง 
เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไรซ่ึงปรากฏผลการสมัภาษณ์ตามตารางท่ี 7 
 4) ท่านคิดว่ากระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลโดยภาครัฐ ตาม
นโยบายน้ี มีขั้นตอน มีความเหมาะสม มากนอ้ย เพียงไร ซ่ึงปรากฏผลการสัมภาษณ์ตามตารางท่ี 8 

ตำรำงที่ 5  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 
เก่ียวกบัความเหมาะสมในประเดน็การประชาสมัพนัธ์การด าเนินการตามนโยบาย 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

กำรประชำสัมพนัธ์ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
เหมำะสม 

ไม่
เหมำะสม 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

  การประชาสัมพนัธ์การด าเนินการเหมาะสมเพียงพอ ซ่ึงจะเห็นได้จาก
การเปิดรับสมคัรจะมีผูส้นใจสมคัรไปท างานท่ีอิสราเอลจ านวนมาก                                                                          

เบญจวรรณ 
อดทน  

  เหมาะสม ซ่ึงดูได้จากจ านวนของผูส้นใจสมคัรไปท างานประเทศ
อิสราเอลท่ีมีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 

วชิาดา  จอร์จ   เหมาะสม เพราะผลจากการสมัครงานไปท างานอิสราเอลอยู่ใน
จ านวนท่ีสูงมากกวา่จ านวนโควตาท่ีจดัส่งในแต่ละปี 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  มีการประชาสัมพนัธ์เหมาะสมเพียงพอ เน่ืองจากมีจ านวนคนหางาน
ท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และตดัสินใจสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล
เป็นจ านวนมาก 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  กรมการจดัหางาน และองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ิน
ฐาน (IOM) มีการวางแผน และปฏิบัติ งานร่วมกันในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรไปท างานภาคเกษตรในอิสราเอล ในช่วง
ระยะเวลาก่อนการรับสมัครจน ถึงปิดการรับสมัครผ่ าน ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ รวมทั้ งส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีมีการส่งต่อ 
หรือกระจายขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง
มากยิ่ ง ข้ึน  ซ่ึ งถือว่ า เป็นการประชาสั มพัน ธ์การด า เนินการ 
ตามนโยบายท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

สันติ   
เกิดประสพ 
 
 
 
 

  การประชาสมัพนัธ์เป็นไปอยา่งไม่ทัว่ถึงในบางพื้นท่ีท่ีห่างไกล และเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารได้ยาก รวมถึงรูปแบบของส่ือประชาสัมพนัธ์ และ
เน้ือหาของขอ้มูลข่าวสาร อาจยงัไม่น่าสนใจเท่าส่ือประชาสัมพนัธ์ของ
ตัวแทน นายหน้า หรือบริษัทจัดหางานของภาคเอกชน เน่ืองจาก               
ขาดงบประมาณ ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้คนหางานหันไปใช้บริการจาก
ตวัแทน /บริษทัจดัหางานเอกชน เพราะคิดวา่สะดวกและน่าสนใจกวา่ 
ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุส าคญั  อีกประการท่ีท าให้เกิดปัญหาคนหางาน 
ถูกหลอกลวงไปท างานต่างประเทศ หรือปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน    
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

กำรประชำสัมพนัธ์ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
เหมำะสม 

ไม่
เหมำะสม 

ไดโ้ดยง่าย 
ส าราญหมอนทอง   เหมาะสม และควรประชาสมัพนัธ์โครงการอยา่งต่อเน่ือง 
วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  การประชาสัมพนัธ์และการด าเนินการตามนโยบายมีความเหมาะสม 
เพียงพอ แรงงานเขา้ถึงบริการไดง่้ายและสะดวก 

วรียา กิจวริยา   ไม่เพียงพอเพราะบางพื้นท่ียงัไม่ทราบขอ้มูลในเร่ืองของโครงการ 
TIC อยา่งชดัเจน 

วชั เกวสกลุ   ไม่เพียงพอ ทั้ งเร่ืองของช่วงเวลาในการประชาสัมพนัธ์ และความ
ครอบคลุมทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี 

สัญญา จนัทร์ฉาย   ยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากบางพื้นท่ียงัขาดการประชาสมัพนัธ์ 
ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  การประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะน าเสนอจุดแข็งของการเดินทาง      
ไปท างานต่างประเทศโดยรัฐจดัส่ง ซ่ึงไดแ้ก่การลดค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปท างานในประเทศอิสราเอล การป้องกนัการถูกหลอกลวง 
และการป้องกนัปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

กษมา ศรีมงคล   มีการประชาสัมพันธ์เหมาะสมเพียงพอซ่ึงพิสูจน์ได้จากจ านวน 
ของคนหางานท่ีสนใจสมัครเพื่อเดินทางไปท างานยงัประเทศ
อิสราเอลในแต่ละปีท่ีมีปริมาณสูงถึงปีละประมาณ 16,000 คน ซ่ึงเกิน
กว่าโควตาท่ีประเทศไทยสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปท างาน 
ในอิสราเอลได ้

รวม 9 4  

จากตารางท่ี 5 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี9 ใน 13 คน เห็นว่าการประชาสัมพนัธ์การด าเนินการตามนโยบายมีความเหมาะสมดี 

2. ส่วนอีก 4 คน เห็นวา่ควรตอ้งมีการปรับปรุง เน่ืองจากสาเหตุ ดงัน้ี 
 - การประชาสัมพนัธ์ไม่ครอบคลุมทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี ท าให้บางพื้นท่ีท่ีห่างไกลเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารไดย้าก  
 - ช่วงเวลาในการประชาสัมพนัธไ์ม่เพียงพอ 
 - รูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์ และเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารไม่น่าสนใจเท่าส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ของตวัแทนนายหนา้ หรือบริษทัจดัหางานของภาคเอกชน ท าใหค้นหางานหนัไปใช้
บริการจากตวัแทน /บริษทัจดัหางานเอกชน เพราะคิดว่าสะดวกและน่าสนใจกว่า ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุ
ส าคญัอีกประการท่ีท าให้เกิดปัญหาคนหางานถูกหลอกลวงไปท างานต่างประเทศ หรือปัญหาการคา้
มนุษยด์า้นแรงงานไดโ้ดยง่าย  
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ตำรำงที่ 6  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัประเด็น  
การประสานงานตามนโยบายวา่มีความสะดวก เหมาะสม และความคล่องตวัหรือไม่ 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

นโยบำย 
มีควำมสะดวกฯ รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
มี ไม่มี 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

  การประสานงานตามนโยบาย ยงัไม่มีความคล่องตวั เน่ืองจากการด าเนินงานตอ้งผ่าน
หน่วยงาน IOM                                                             

เบญจวรรณ อดทน    มีความเหมาะสมสะดวก เน่ืองจากเจา้หน้าของกรมการจดัหางานและเจา้หน้าท่ี
ของ IOM ปฏิบติังานในสถานท่ีท างานเดียวกนั 

วชิาดา  จอร์จ   ไม่มีความเหมาะสม เพราะยงัมีความขดัแยง้ในบางกรณี จึงจ าเป็นต้องมีการ
ทบทวนบนัทึกความเขา้ใจทั้งในระดบัรัฐบาล และกบัองคก์าร IOM ผูด้  าเนินการ
จดัส่งร่วมกบักรมการจดัหางาน 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์
 

  การประสานงาน บางอย่างยงัมีความขดัแยง้ และยงัไม่ค่อยหารือร่วมกนัจนมี
ปัญหา จึงหนัหนา้มาหารือร่วมกนัเพื่อหาแนวทางปรับการท างานร่วมกนัได ้ซ่ึง
ท าให้แกปั้ญหาล่าชา้ไม่ทนัการณ์ อีกทั้งอาจเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุ และ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามนโยบาย การจัดส่งแรงงานไทยไปท างาน
ประเทศอิสราเอลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  การประสานการด าเนินการกบั IOM ตามนโยบายมีความสะดวกและคล่องตวั 
เน่ืองจากผูป้ฏิบติัท างานอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนั  

สนัติ เกิดประสพ   มีความเหมาะสมเน่ืองจากเจา้หน้าท่ี IOM ท่ีเขา้มาด าเนินงานในกระบวนการจดัส่ง
แรงงานไปอิสราเอล มีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานเป็นอย่างดี ประกอบ
กบัสถานท่ีในการปฏิบติังานกอ็ยูภ่ายในกรมการจดัหางาน        จึงสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานดา้นต่าง ๆ 

ส าราญ หมอนทอง   มีความเหมาะสมคล่องตวั ติดต่อประสานงานกนัไดง่้าย เน่ืองจากปฏิบติังานใน
สถานท่ีเดียวกนั 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  มีความสะดวก เหมาะสม คล่องตวัเน่ืองจากเจา้หน้าท่ีกรมการจดัหางาน และเจา้หน้า 
IOM สามารถติดต่อประสานงานกันได้โดยง่ายเพราะปฏิบัติงาน     ในสถานท่ี
เดียวกนั 

วรียา กิจวริยา   มีความคล่องตวั เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบติังานในสถานท่ีเดียวกนั 

วชั เกวสกลุ   การประสานงานระดบัฝ่ายปฏิบติัยงัขาดความคล่องตวั  แมจ้ะมีนโยบาย 
ท่ีชดัเจนออกมากต็าม 

สัญญา จนัทร์ฉาย   มีความเหมาะสม เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีกรมการจดัหางานและเจา้หนา้ท่ีของ IOM 
ปฏิบติังานในสถานท่ีเดียวกนัท าใหส้ามารถติดต่อประสานงานกนัไดส้ะดวก 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  การประสานงานระหว่างสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอลกบักรมการ
จดัหางานท่ีประเทศไทยเป็นไปอยา่งคล่องตวัและรวดเร็ว 

กษมา ศรีมงคล   มีความเหมาะสมเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบติังานในท่ีเดียวกนั อีกทั้งยงัมี
ช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการประสานงาน 
เช่น โทรศพัท ์ e-mail และส่ือโซเชียลต่าง ๆ เป็นตน้ 

 รวม  9 4  
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 จากตารางท่ี 6 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี 9 คนใน 13 คน เห็นว่าการประสานงานตามนโยบายมีความสะดวก เหมาะสม และมี
ความคล่องตวัดี  
 2. ส่วนอีก 4 คน เห็นวา่ควรปรับปรุง ดงัน้ี 
  - เจรจา/หารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน IOM และกรมการจดัหางานเพื่อหาแนวทาง
ปรับการท างานร่วมกนัได ้
  - สร้างการส่ือสารท่ีดีระหว่างเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัของหน่วยงาน IOM และเจา้หน้าท่ี
กรมการจดัหางาน ซ่ึงยงัมีความขดัแยง้ และขาดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  

ตำรำงที่ 7  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน เก่ียวกับการมี
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  
 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

โครงกำร/
กจิกรรม รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

มี ไม่มี 
สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

  ปัจจุบันมีโครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ (อิสราเอล) แต่โครงการดงักล่าวไดรั้บ
เงินงบประมาณจ ากัด จึงไม่สามารถอบรมแรงงานไทยท่ีไปท างาน          
ในประเทศอิสราเอลได้ทุกคน ท าให้มีแรงงานไทยบางส่วนเดินทาง        
ไปท างาน ทั้งท่ียงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                               

เบญจวรรณ อดทน    จดัให้มีหน่วยงานกลาง ได้แก่องค์การ IOM ท าหน้าท่ีปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอน/กระบวนการ ทั้งการด าเนินงานในประเทศไทย และการให้บริการ
ดูแล การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์จากแรงงานขณะปฏิบติังานในอิสราเอล 

วชิาดา  จอร์จ   ศึกษาไดจ้ากขอ้ตกลง MOU ระหวา่งไทย-อิสราเอล และไทย-IOM 
เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์
 

  กรมการจดัหางานมีโครงการท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน คือ โครงการ
พฒันาศกัยภาพแรงงานไทยตามความตอ้งการของตลาดแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ (อิสราเอล) เหมาะสมแต่ตอ้งขยายจ านวนรุ่นเพิ่มข้ึนอีก 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  กรมการจัดหางาน และ IOM จะร่วมจัดตั้ งคณะกรรมการประสานงาน
โครงการ (Project coordination committee) ประกอบด้วย ผูแ้ทนฝ่ายละ 2 คน 
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานโครงการแก่ทีมจดังานโครงการ (Project 
Management Team) โดยจะมีการประชุมร่วมกนั หากมีความจ าเป็น หรือเพื่อ
แกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติัท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีความเหมาะสมเพียงพอ 

สนัติ เกิดประสพ   มีการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง MOU ระหว่างไทย-อิสราเอล และไทย-IOM 
ซ่ึงมีความเหมาะสม 

ส าราญ หมอนทอง   โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ (ประเทศอิสราเอล) โดยเจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลการฝึกอบรม 
ณ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็ซ่ึงมีความเหมาะสมอยา่งมาก 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

โครงกำร/
กจิกรรม รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

มี ไม่มี 
วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  มีโครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ไทยไปต่างประเทศ 

วรียา กิจวริยา   มีการจัดกิจกรรมการดูงาน หรือการให้ความรู้แต่ไม่พอเพียงควรให้
เจา้หนา้ท่ีไดมี้โอกาสศึกษาดูงานมากกวา่น้ี 

วชั เกวสกลุ   กิจกรรมท่ีสนับสนุน คือการส่งแรงงานไปอบรมท่ีร้อยเอ็ด อนัน้ี ดีมาก 
แรงงานจะไดรู้้ตวัวา่เหมาะหรือเปล่ากบังานท่ีอิสราเอล 

สัญญา จนัทร์ฉาย   การศึกษาดูงานในประเทศอิสราเอลโครงการอบรมเก่ียวกับเกษตร           
ท่ีอิสราเอลมีความเพียงพอและเหมาะสม 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของ สอท. เทลอาวีฟ เป็นลกัษณะของการ
ประสานขอ้มูลกบักรมการจดัหางานและบริษทัจดัหางานอิสราเอลเก่ียวกบั
การเดินทางของแรงงานไทย การอบรมให้ความรู้คนงานหลังเดินทางมาถึง
ประเทศอิสราเอล (PostArrival Orientation)  ทั้งท่ีสนามบิน และท่ีพกัคนงาน 

กษมา ศรีมงคล   มีโครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยตามความตอ้งการของตลาดแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ 

รวม 13 -  

 จากตารางท่ี 7 สรุปไดว้่าทั้ง 13 คน เห็นว่ามีโครงการ/กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของเจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสม แต่ควรมีการขยายจ านวนรุ่นในการฝึกอบรมใหเ้พียงพอต่อคนงานท่ี
ก าลงัจะเดินทางไปท างาน 

ตำรำงที่  8  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน เก่ียวกับ
กระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลโดยภาครัฐ ตามนโยบายน้ี มีขั้นตอน     
ท่ีมีความเหมาะสม มากนอ้ย เพียงไร 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

กระบวนกำร 
จัดส่งแรงงำน 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
เหมำะสม 

ไม่
เหมำะสม 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

  กระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลมีขั้นตอน
การรับสมคัร สัมภาษณ์ และจดัเรียงบญัชีรายช่ือดว้ยระบบคอมพิวเตอร์
และการคดัเลือกส่งแรงงานให้กบันายจา้ง โดยนายจา้งไม่สามารถ
คดัเลือกคนงานไดเ้อง ซ่ึงยงัไม่เหมาะสม เน่ืองจากท าใหน้ายจา้งได้
คนงานไม่ตรงตามความตอ้งการ และแรงงานก็ไม่ไดง้านท่ีตรงกบั
ความถนดัของตนเอง                                   

เบญจวรรณ อดทน    เหมาะสมเน่ืองจากมีขั้นตอนท่ีชดัเจน โปร่งใสตรวจสอบได ้
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

กระบวนกำร 
จัดส่งแรงงำน 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
เหมำะสม 

ไม่
เหมำะสม 

วชิาดา  จอร์จ   ไม่เหมาะสม เน่ืองจากยงัจ าเป็นตอ้งมีการปรับขั้นตอนการคดัเลือก
คนท่ีจะไปท างาน รวมถึงมีการแบ่งความรับผดิชอบของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความชดัเจน และเหมาะสมมากข้ึนกวา่น้ี 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  ไม่เหมาะสม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีควรหารือร่วมกนัในการปรับกระบวนการ
คดัเลือกคนท่ีจะไปท างานใหม่ ลดขั้นตอนบางอยา่ง เพือ่ไม่ใหค้นท่ีจะ
ไปท างานเสียเวลา และค่าใชจ่้ายมากเกินไป 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  ไม่เหมาะสม เน่ืองจากขั้นตอนการคดัเลือกคนหางานยงัควรตอ้ง
ปรับปรุง 

สนัติ เกิดประสพ   เหมาะสมเน่ืองจากขั้นตอนในกระบวนการจดัส่งมีความชดัเจน โปร่งใส 
ท่ีส าคญัมุ่งเนน้ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหแ้ก่แรงงานอยา่งเหมาะสม 

ส าราญ หมอนทอง   กระบวนการในขั้นตอนการรับสมคัรมีความชดัเจนและเหมาะสม  
วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  เหมาะสม เน่ืองจากกระบวนการจดัส่งถูกก าหนดข้ึน  ตามขอ้ตกลง 
MOU ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีมีความชดัเจนโปร่งใสตรวจสอบได ้

วรียา กิจวริยา   เหมาะสมมากเน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยรัฐท่ีพยายาม
มุ่งเนน้ใหแ้รงงานไทยมีโอกาสเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

วชั เกวสกลุ   เหมาะสมและดีตรงท่ีช่วยแรงงานลดค่าใช้จ่าย และเป็นวิธีการจัดส่ง         
ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

สัญญา  
จนัทร์ฉาย 

  มีความเหมาะสม ชัดเจน ลดค่าใช้จ่าย และเป็นวิธีการจัดส่ง            
ท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  ในภาพรวมของการจดัส่งในระบบรัฐต่อรัฐน้ี มีขั้นตอนการด าเนินการ 
และแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม มีความสะดวก โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

กษมา ศรีมงคล   เหมาะสมดีแลว้  เน่ืองจากในกระบวนการจดัส่ง องคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกยา้ยถ่ินฐาน (International Organization 
Migration : IOM) ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับแรงงานโยกยา้ยถ่ิน
ฐานเป็นภาคีหลกัร่วมกับกระทรวงแรงงานในการจดัส่งแรงงาน
ไทยไปท างานภาคเกษตรท่ีรัฐอิสราเอล 

รวม 9 4  

 จากตารางท่ี 8 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี 9 คนใน 13 คน เห็นว่ากระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 
โดยภาครัฐมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเหมาะสมดี  
 2. ส่วนอีก 4 คน เห็นวา่ยงัไม่เหมาะสม และควรปรับปรุง ดงัน้ี 
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  - ควรปรับกระบวนการคดัเลือกคนท่ีจะไปท างานใหม่ ลดขั้นตอนบางอย่าง เพื่อไม่ให้
คนท่ีจะไปท างานเสียเวลา และค่าใชจ่้ายมากเกินไป 
  - จ าเป็นตอ้งมีการแบ่งความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความชดัเจน และ
เหมาะสมมากข้ึนกวา่น้ี 

ด้ำนทรัพยำกร  
 ผูท้  าการศึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 
โดยก าหนดขอ้ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นทรัพยากร ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามนโยบาย
การจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล ไดแ้ก่  
 1) งบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายใหบ้รรลุผล มีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่
อยา่งไร ซ่ึงปรากฏผลตามตารางท่ี 9 
 2) จ านวนของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้มีความเหมาะสม เพียงพอกบัปริมาณงาน
หรือไม่ อยา่งไร ซ่ึงปรากฏผลตามตารางท่ี 10 
 3) เทคโนโลย ีและระบบ IT ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีความทนัสมยั เพยีงพอหรือไม่ อยา่งไร 
ซ่ึงปรากฏผลตามตารางท่ี 11 

ตำรำงที่ 9 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบังบประมาณ
ในการด าเนินงานตามนโยบายใหบ้รรลุผล มีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

งบประมำณ 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

  งบประมาณท่ีได้รับเฉพาะโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย  
ตามความตอ้งการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ (อิสราเอล)  
ซ่ึงไม่เพียงพอในการท่ีจะอบรมแรงงานไทยไดทุ้กคน  

เบญจวรรณ อดทน    เพียงพอเน่ืองจากมีงบประมาณของทั้ งกรมการจดัหางานในส่วน 
ของขั้ นตอนการรับสมัคร และงบประมาณของ IOM ในส่วน 
ของขั้นตอนการคดัเลือกและจดัส่ง 

วชิาดา  จอร์จ   คิดว่าน่าจะเพียงพอ  เพราะกรมการจดัหางานมีการจดัสรรงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงานในขั้นตอนการรับสมัคร ส าหรับขั้นตอน  
การคดัเลือก จดัส่งได้รับการจดัสรรงบประมาณจากองค์การ IOM 
เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน   

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  ด้านงบประมาณ IOM เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร 
อุปกรณ์ซ่ึงน่าจะเพียงพอ 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  - งบประมาณของกรมการจัดหางาน เน้นการจัดส่งคนหางาน 
ไปท างานต่างประเทศในภาพรวมไม่ได้แยกเป็นรายประเทศ 
ซ่ึงสามารถถวัจ่ายกนัไดจึ้งน่าจะเพียงพอ 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

งบประมำณ 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
- นอกเหนือจากงบประมาณปกติแลว้ ยงัไดรั้บการจดัสรรค่าใช้จ่าย
จากองคก์าร IOM เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอีกส่วนหน่ึง 

สนัติ เกิดประสพ   ไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณในการอบรมคนหางานดา้นการเกษตรก่อน
ไปท างาน 

ส าราญ หมอนทอง   ไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณท่ีสนับสนุนในเร่ืองของการจดัอบรม
คนหางานก่อนไปท างานประเทศอิสราเอล 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  เพียงพอเน่ืองจากงบประมาณได้รับ การสนับสนุนจากทั้งกรมการ
จดัหางาน และ IOM ซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงาน ในขั้นตอนการรับ
สมคัร คดัเลือก และจดัส่งคนงาน 

วรียา กิจวริยา   งบในการด าเนินงานของโครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อ
การจัดหางาน   (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of 
Workers: TIC)” ไดรั้บการสนบัสนุนจาก IOM ซ่ึงมีเพียงพอ 

วชั เกวสกลุ   มีความเพียงพอเน่ืองจากในการด าเนินงานขั้นตอนการคัดเลือก 
และการจดัส่ง ไดรั้บการสนบัสนุนจาก IOM 

สัญญา จนัทร์ฉาย   มีเพียงพอเน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์าร IOM 
ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  มีการจดัสรรงบประมาณท่ียงัไม่เพยีงพอกบัภาระงานของเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายแรงงานของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเทลอาวฟี โดยเฉพาะ
งบประมาณท่ีเก่ียวกบับุคลากรและกิจกรรม 

กษมา ศรีมงคล   เพียงพอเพราะมีการสนับสนุนเงินงบประมาณจากทั้งกรมการจดัหา
งานและองคก์าร IOM 

รวม 9 4  

 จากตารางท่ี 9 สรุปไดด้น้ีั 
 1. มี 9 คนใน 13 คน เห็นว่างบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายให้บรรลุผลนั้ น 
มีเพียงพอแลว้  
 2. ส่วนอีก 4 คน เห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ โดยใหเ้หตุผล ดงัน้ี 
 1) งบประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอในการจดัอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทย ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ (อิสราเอล)  โครงการอบรมคนหางาน 
ดา้นการเกษตรก่อนไปท างาน และโครงการอบรมคนหางานก่อนไปท างานประเทศอิสราเอล ท าใหไ้ม่
สามารถจดัอบรมใหแ้ก่แรงงานไทยไดทุ้กคน 
 2) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับภาระงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายแรงงาน ของสถาน
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ โดยเฉพาะงบประมาณท่ีเก่ียวกบับุคลากรและกิจกรรม 
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ตำรำงที่ 10  การเปรียบเทียบผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัจ านวนของ
วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้มีความเหมาะสม เพียงพอกบัปริมาณงานหรือไม่ 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

วสัดุ อุปกรณ์ ฯ 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ 
สุกญัญาภู่พฒันากลุ   ไม่เพียงพอในเร่ืองของอาคารสถานท่ีซ่ึงปัจจุบนัมีความ 

คบัแคบไม่สะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ของผูม้ารับบริการ 
เบญจวรรณ อดทน    มีเพียงพอ จากองคก์ารIOM มีงบประมาณสนบัสนุน 

วชิาดา  จอร์จ   องคก์าร IOM รับผดิชอบในส่วนน้ี ซ่ึงมีงบประมาณรองรับ 
อยา่งเพียงพอ 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  ด้านวัสดุ อุปกรณ์  ในการด าเนินงานขององค์การ IOM  
มีความเพียงพอ เน่ืองจากมีการจดัสรรงบประมาณรองรับส่วนน้ี
อยูต่ลอด 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  มีความเพียงพอ เน่ืองจากเป็นส่วนบริการท่ีองคก์าร IOM 
รับผดิชอบซ่ึงไดมี้การสนบัสนุนงบประมาณในส่วนน้ีไวอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัปริมาณงาน 

สนัติ เกิดประสพ   มีเพียงพอเน่ืองจากวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ  
ทางองคก์าร IOM จะเป็นผูจ้ดัหา ซ่ึงมีงบประมาณรองรับ 

ส าราญ หมอนทอง   ยงัไม่เพียงพอในเร่ืองของสถานท่ีให้บริการ เน่ืองจากมีความ
คบัแคบไม่สะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับคนหางาน 
และคนงานท่ีจะเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล  

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  เพียงพอเน่ืองจากใช้งบประมาณขององค์การ IOM ดูแล 
ในเร่ืองวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

วรียา กิจวริยา   พอเพียง เน่ืองจากองคก์าร IOM จดัสรรงบประมาณในดา้น
อุปกรณ์ วสัดุต่างๆ เหมาะสมกบัปริมาณงาน 

วชั เกวสกลุ   เพี ยงพอ เน่ืองจากองค์การ IOM มีงบประมาณในการ
จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 

สัญญา จนัทร์ฉาย   มีความเพียงพอ เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีขององค์การ IOM จะมี
หน้าท่ีคอยดูแลจดัเตรียมในเร่ืองของอุปกรณ์ วสัดุต่าง ๆ ไว้
บริการแก่คนหางาน และคนงาน อยา่งเหมาะสม 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  เพี ยงพอเน่ืองจากปัจจุบันได้ รับการสนับสนุนในปริมาณ 
ท่ีเหมาะสมแก่ภาระงานต่าง ๆ ท าให้สามารถปฏิบติังานต่าง ๆ 
ไดโ้ดยสะดวก 

กษมา ศรีมงคล   เพียงพอ เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์าร IOM ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีขององคก์าร IOM จะคอยดูแลอุปกรณ์ วสัดุต่าง ๆ ไว้
บริการแก่คนหางานอยูต่ลอด 

รวม 11 2  
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จากตารางท่ี 10 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี 11 คน ใน 13 คน เห็นว่าจ านวนของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้มีเพียงพอกบั
ปริมาณงานแลว้  
 2. ส่วนอีก 2 คน เห็นวา่ยงัไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงในเร่ืองของสถานท่ีใหบ้ริการ เน่ืองจาก
มีความคบัแคบไม่สะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ กบัคนหางานและคนงานท่ีจะเดินทางไปท างาน
ประเทศอิสราเอล 

ตำรำงที่  11  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน เก่ียวกับ         
ความทนัสมยัของเทคโนโลย ีและระบบ IT ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ระบบ IT 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

ทนัสมัย 
ไม่

ทนัสมัย 
สุกญัญา ภู่พฒันากลุ   ไม่ทนัสมยัพอ เน่ืองจากระบบฐานขอ้มูลยงัไม่เช่ือมโยงกนั และ

ฐานขอ้มูลส่วนใหญ่องคก์าร IOM เป็นผูจ้ดัเกบ็ ท าใหท้างการไทย
ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัทีตามความตอ้งการใชง้าน 

เบญจวรรณ อดทน    ไม่ทนัสมยั เน่ืองจากไม่มีการจดัเกบ็ฐานขอ้มูลจ าแนกเฉพาะ 
ซ่ึงขอ้มูลส่วนใหญ่จะใหอ้งคก์ารIOM เป็นผูจ้ดัเกบ็ ท าให้
ทางการไทยไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัที 

วิชาดา  จอร์จ   มีความทนัสมยั เน่ืองจากองคก์าร IOM เป็นผูด้  าเนินการ 
เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  มีความทนัสมยั เน่ืองจากองคก์าร IOM เป็นผูอ้อกแบบระบบ
ในการจดัเกบ็ฐานขอ้มูลต่าง ๆ 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  มีความทนัสมยั เน่ืองจากองค์การ IOM เป็นผูดู้แลทั้งระบบ 
รวมถึงเป็นผูจ้ดัเกบ็และบริหารฐานขอ้มูล 

สันติ เกิดประสพ   มีความทนัสมยั เน่ืองจากองคก์าร IOM เป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงมี
การพฒันาใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

ส าราญ หมอนทอง   ระบบไอทีมีความทันสมัย พัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งดี 

วรานิษฐ์ 
กีรติพงษเ์วคิน 

  มีความทันสมัย เน่ืองจากองค์การ IOM เป็นผูรั้บผิดชอบ  
ซ่ึงไดมี้การออกแบบระบบในการจดัเกบ็ฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสม
กบัการใชง้าน 

วรียา กิจวริยา   มีความทันสมัย เน่ืองจากองค์การ IOM เป็นผูรั้บผิดชอบ
พฒันาไอทีให้ตรงกบัความตอ้งการใช้งานทั้ งของเจา้หน้าท่ี
และผูรั้บบริการ 
 

วชั เกวสกลุ   ระบบทนัสมยัดี มีการเกบ็ฐานขอ้มูลอยา่งสมบูรณ์ซ่ึงองคก์าร
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ระบบ IT 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

ทนัสมัย 
ไม่

ทนัสมัย 
IOM จะเป็นผูดู้แลและด าเนินการในส่วนน้ี 

สัญญา จนัทร์ฉาย   ระบบ IT มีความทันสมยั เพียงพอเน่ืองจากองค์การ IOM เป็น
ผูรั้บผดิชอบและด าเนินการพฒันาใหมี้ความทนัสมยัเสมอ 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  มีความทนัสมยัและเพียงพอเน่ืองจากองค์การ IOM จะคอย
ก ากบัดูแล และคอยพฒันาให้มีความทนัสมยัและอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังาน 

กษมา ศรีมงคล   มีความทันสมัย เน่ืองจากได้รับการดูแลจากองค์การ IOM  
ท่ีเขา้มาพฒันาให้ระบบมีความเหมาะสมและสะดวกต่อการ
ใชง้าน 

รวม 11 2  

 จากตารางท่ี 11 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี 11 คนใน 13 คน เห็นวา่เทคโนโลย ีและระบบไอทีท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีความทนัสมยั  
 2. ส่วนอีก 2 คน เห็นว่าไม่มีความทันสมัย ควรปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลให้สามารถ
เช่ือมโยงกนั เน่ืองจากฐานขอ้มูลส่วนใหญ่องคก์าร IOM เป็นผูจ้ดัเก็บท าให้ทางการไทยไม่สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดท้นัทีตามความตอ้งการใชง้าน 

ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำน 
 ผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดประเด็นค าถามท่ีมีความเก่ียวขอ้งในดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน   
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน    
เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการน านโยบายการจดัส่งแรงงาน
ไทยไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 1) จ านวนอตัราก าลงั เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน และให้บริการ มีความเพียงพอ เหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร ปรากฏผลตามตารางท่ี 12 
 2) ความรู้/ความเขา้ใจในนโยบาย ของเจา้หนา้ท่ี เป็นอยา่งไรปรากฏผลตามตารางท่ี 13 
 3) ความสามารถในการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อ ของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน เป็นอยา่งไร 
ปรากฏผลตามตารางท่ี 14 
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ตำรำงที่  12  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติง าน เก่ียวกับ          
ความเพียงพอของจ านวนอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

อตัรำก ำลงัเจ้ำหน้ำที่ 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

เพยีงพอ 
ไม่

เพยีงพอ 
สุกญัญาภู่พฒันากลุ   มีเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอส าหรับด าเนินงานขั้นตอนท่ีอยูภ่ายใต ้      ความ

รับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีรัฐ เช่น ขั้นตอนการรับสมคัร ขั้นตอนของการ
สมัภาษณ์ เป็นตน้ 

เบญจวรรณ อดทน    เพียงพอซ่ึงเจา้หน้าท่ีของรัฐ มีหน้าท่ีให้การสนบัสนุนการด าเนินงานของ
เจา้หนา้ท่ีจากองคก์าร IOM ซ่ึงเป็นคู่ภาคีท่ีทางการอิสราเอลมอบหมาย 
และไวว้างใจใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ีเขา้มาปฏิบติังาน 

วชิาดา  จอร์จ   เพียงพอเน่ืองจากเป็นความร่วมมือกนัของเจา้หน้าท่ีรัฐ และเจา้หน้าท่ี 
IOM ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร จั ด ส่ ง แ ร ง ง า น ไ ท ย 
ไปประเทศอิสราเอล 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  เพียงพอเน่ืองจากใชเ้จา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM เป็นก าลงัหลกัในการจดัส่ง
แรงงานไทย และยงัมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐคอยเป็นก าลงัสนบัสนุน 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  มีความเพียงพอเน่ืองจากมีเจา้หน้าท่ีองค์การ IOM เป็นก าลงัหลกั   ใน
การปฏิบติังานและเจา้หน้าท่ีของรัฐเป็นก าลงัเสริมในการร่วมมือกนั
จดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 

สนัติ เกิดประสพ   มีความเพียงพอเพราะไดเ้จา้หน้าท่ีองค์การ IOM เป็นก าลงัหลกั      ใน
การปฏิบติังานนอกจากน้ียงัมีก าลงัของเจา้หน้าท่ีรัฐร่วมด าเนินการใน
การจดัส่งแรงงานไทยไปอิสราเอล 

ส าราญ หมอนทอง   เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐมีไม่เพียงพอกบัจ านวนผูรั้บบริการ 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  มีความเพี ยงพอของอัตราก าลังของเจ้าหน้ าท่ี เน่ื องจากมี เจ้าหน้ าท่ี 
ขององค์การ IOM เป็นก าลังหลักในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีก าลังของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐช่วยเสริมในการด าเนินการจดัส่งแรงงานไทยไปอิสราเอล 

วรียา กิจวริยา   เจา้หน้าท่ีกรมไม่พอเพียงในการสนบัสนุนการด าเนินงานในภารกิจท่ี
เป็นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐ 

วชั เกวสกลุ   เจา้หน้าท่ีฝ่ายรัฐ ขาดก าลงัคนมาช่วยในขั้นตอนสัมภาษณ์ และตรวจ
เอกสาร จง. 

สัญญา จนัทร์ฉาย   เจา้หน้าท่ีองค์การ IOM ภายใตโ้ครงการ TIC มีความเพียงพอต่อการ
ปฏิบติัภารกิจในอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร IOM 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของฝ่ายแรงงาน สอท. เทลอาวีฟ  มีเพียง 5 คน 
(อัครราชทูตท่ีปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ท่ีปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ล่าม 
เจา้หน้าท่ีส่งเสริมการจา้งงาน และพนักงานขบัรถยนต์) เม่ือเปรียบเทียบกบั
จ านวนแรงงานเกษตรไทยท่ีอิสราเอล 24 ,000 คน จึงมีจ  านวนไม่
เพียงพอ 

กษมา ศรีมงคล   มี เจ้าหน้าท่ีขององค์การ IOM เป็นก าลังหลักในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงมีจ  านวนเพียงพอต่อภาระหนา้ท่ีขององคก์าร IOM 

รวม 8 5  
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 จากตารางท่ี 12 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี 8 คนใน 13 คน เห็นว่าจ านวนอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังานและให้บริการ
แรงงานไทยมีเพียงพอแลว้  
 2. ส่วนอีก 5 คน เห็นว่ายงัไม่เพียงพอ และควรเพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐใหเ้พียงพอ
ต่อการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการรับสมคัร ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ การตรวจ
เอกสาร จง. และการปฏิบติังานฝ่ายแรงงานในสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นตน้ 

ตำรำงที่ 13  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัประเด็น
ความรู้/ความเขา้ใจในนโยบาย ของเจา้หนา้ท่ี  

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมรู้ 
ของเจ้ำหน้ำที่ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
มี

ควำมรู้ 
ไม่มี
ควำมรู้ 

สุกญัญา ภู่พฒันากลุ   เจา้หน้าท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายเป็นอยา่งดีแมว้่าจะไม่ไดผ้่าน
การอบรมโดยตรงก่อนเร่ิมเข้ามาปฏิบัติงานตามภารกิจ เน่ืองจาก
เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่มีการศึกษานโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน
ไดด้ว้ยตนเอง 

เบญจวรรณ อดทน    เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจเน่ืองจากมีการศึกษาข้อมูลขั้ นตอน
กระบวนการจดัส่งไปท างานในประเทศอิสราเอลเป็นอยา่งดี 

วชิาดา  จอร์จ   เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจเพียงบางส่วนซ่ึงอาจเป็นเพราะไม่มี 
การอบรมก่อนการปฏิบัติงาน แต่เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่จะศึกษาข้อมูล  
ดว้ยตนเองจากเอกสาร และสอบถามผูท่ี้เคยปฏิบัติงานมาก่อน ซ่ึงอาจท า
ใหเ้รียนรู้ และเขา้ใจกระบวนการท างานท่ีไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  เจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM มีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายเป็นอยา่งดี เน่ืองจาก
มีการสอนงาน และเรียนรู้งานจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  เจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในนโยบาย ซ่ึงอาจมีสาเหตุ 
มาจากการท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งศึกษาขอ้มูลเองจากเอกสาร และสอบถามผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สนัติ เกิดประสพ   เจา้หน้าท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัส่ง เน่ืองจากเป็นงาน 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้
วธีิศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองจากคู่มือและระเบียบต่าง  ๆ

ส าราญ หมอนทอง   แมจ้ะไม่ไดรั้บการฝึกอบรม แต่จ าเป็นตอ้งศึกษาความเป็นมาของขั้นตอน
กระบวนการจัดส่ง ข้อกฎหมาย ค่าใช้จ่ายของคนหางาน ระยะเวลา 
การจา้งงาน ค่าตอบแทน การเสียภาษีดว้ยตนเองเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
ในการท างานจึงท าให้เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจนโยบาย ขั้นตอน
กระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลเป็นอย่างดี 
สามารถด าเนินการทุกขั้นตอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมรู้ 
ของเจ้ำหน้ำที่ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
มี

ควำมรู้ 
ไม่มี
ควำมรู้ 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ 

วรียา กิจวริยา   เจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM ภายใตโ้ครงการ TIC มีความรู้และความเขา้ใจ
งานเป็นอยา่งดีเน่ืองจากองคก์าร IOM มีการอบรมใหพ้นกังานภายใต้
โครงการ TIC ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

วชั เกวสกลุ   เจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM ภายใตโ้ครงการ TIC มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งชดัเจน
เน่ืองจากองคก์าร IOM มีการอบรมใหพ้นกังานภายใตโ้ครงการ TIC ก่อน
เร่ิมปฏิบติังาน 

สัญญา จนัทร์ฉาย   คิดวา่ส าหรับเจา้หนา้ท่ีโครงการมีความเขา้ใจในนโยบายเป็นอยา่งดี 
เน่ืองจากองคก์าร IOM มีการอบรมใหพ้นกังานภายใตโ้ครงการ TIC  
ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบติั
เป็นอยา่งดี 

กษมา ศรีมงคล   เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ 
รวม 11 2  

 จากตารางท่ี 13 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี 11 คนใน 13 คน เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในด้านนโยบายฯ ขั้นตอน
กระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลเป็นอยา่งดี  
 2. ส่วนอีก 2 คน เห็นว่ายงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจ ควรจดัการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีก่อนเร่ิม
ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการจัดส่งแรงงาน และวิธีการด าเนินงาน 
อยา่งถูกตอ้ง 

ตำรำงที่ 14  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัประเด็น
ความสามารถในการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อ ของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรให้บริกำร รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
มี ไม่มี 

สุกญัญาภู่พฒันากลุ   เจา้หน้าท่ีมีความสามารถในการให้บริการผูม้าติดต่อไดเ้ป็นอยา่งดี
โดยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีการแนะน าข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผูม้า
ติดต่อ เช่น เร่ืองของการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมของ
ประเทศอิสราเอล สิทธิประโยชน์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ  สิทธิ
ตามสัญญาจา้ง เป็นตน้ 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรให้บริกำร รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
มี ไม่มี 

เบญจวรรณ อดทน  
 

 

 

 

 

 

  เจา้หนา้ท่ีกรมการจดัหางานไม่ไดเ้ป็นผูติ้ดต่อแรงงานโดยตรง และ
ไม่ไดเ้ป็นผูด้  าเนินการในทุกกระบวนการ/ขั้นตอนในประเทศไทย 
เน่ืองจากทางอิสราเอลจะมอบให้องค์การ IOMเป็นผูจ้ดัเจา้หน้าท่ี
โครงการด าเนินงานและประสานงานในประเทศไทยและเป็น
ตวัแทนของรัฐบาลอิสราเอลเป็นผูด้  าเนินการ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีองคก์าร 
IOM มีความสามารถในการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อไดเ้ป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะใน เร่ืองของการแนะน าเก่ี ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมของประเทศอิสราเอล สิทธิประโยชน์ 
ท่ีจะไดรั้บตามกฎหมายของประเทศอิสราเอล การใชชี้วติในต่างประเทศ 
สิทธิตามสัญญาจา้ง 

วชิาดา  จอร์จ   เจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOMเป็นผูด้  าเนินการในส่วนน้ี ซ่ึงมีความสามารถ
ในการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อโดยเฉพาะในเร่ืองของการแนะน า
เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมของประเทศ
อิสราเอล สิทธิประโยชน์ ท่ีจะได้รับตามกฎหมายของประเทศ
อิสราเอล การใชชี้วติในต่างประเทศ สิทธิตามสญัญาจา้งเป็นตน้ 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  เจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM เป็นผูด้  าเนินการโดยส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการเป็นอยา่งดี 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

  เจา้หน้าท่ีขององคก์าร IOM มีจิตบริการในการให้บริการแก่ผูม้ารับ
บริการทุกคน รวมถึงยงัช่วยแนะน าผู ้มารับบริการเก่ียวกับการ
จะตอ้งก าหนดเป้าหมายในชีวิตท่ีชดัเจน วางแผนการออมและการ
ใชจ่้ายเงินและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
หลีกเล่ียงจากอบายมุข (สุรา ยาเสพติด การพนนั)ปฏิบติัตามกฎหมาย 
และขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

สนัติ เกิดประสพ   เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถใหบ้ริการ อธิบายขั้นตอนใหค้นหางานทราบ
เป็นอย่างดีอีกทั้ งยงัมีการแนะน าให้เตรียมร่างกายให้พร้อมตั้ งรับ
สภาพการท างานดา้นการเกษตร สภาพอากาศท่ีร้อน เตรียมสภาพจิตใจ
ใหพ้ร้อมในการไปท างานในทอ้งท่ีไม่คุน้เคย 

ส าราญ หมอนทอง   เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ
รวมถึงยงัให้ค าแนะน าแก่ผู ้รับบริการเก่ียวกับเร่ืองของสุขภาพ 
คุณสมบัติของผู ้สมัคร เอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่น ในการสมัคร  
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเดินทางประมาณ 80,000 บาท  กฎ ระเบียบ  
ขอ้ห้าม ขอ้ควรปฏิบติัของประเทศอิสราเอลการขอรับเงินบิซูอิม
ก่อนเดินทางกลบัและขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการแรงงานคืนถ่ิน 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  เจา้หนา้ท่ีขององคก์าร IOM มีจิตบริการในการใหบ้ริการแก่แรงงาน
ไทยท่ีมารับบริการทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบติั 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรให้บริกำร รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
มี ไม่มี 

วรียา กิจวริยา   เจา้หนา้ท่ีขององคก์าร IOM มีจิตบริการและไม่เลือกปฏิบติัต่อผูม้า
รับบริการ 

วชั เกวสกลุ   เจา้หนา้ท่ีท างานเตม็ท่ียนิดีรับโทรศพัท ์และตอบทุกค าถาม 
สัญญา จนัทร์ฉาย   เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นท่ี 
น่าพึงพอใจ 

กษมา ศรีมงคล   เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวม 13 -  

 จากตารางท่ี 14 สรุปได้ว่าทั้ ง 13 คน เห็นว่าเจา้หน้าท่ีทุกคนมีความรู้และความสามารถ 
ในการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อไดเ้ป็นอย่างดี ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต รวมถึงให้บริการ
ดว้ยความเตม็ใจ   

 ด้ำนปัจจัยภำยนอก  
 ส าหรับปัจจัยในด้านน้ีผูท้  าการศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไป
ท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกบัปัจจยัภายนอกดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามนโยบาย
การจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดประเด็นในการศึกษา
ท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบต่อนโยบายดงักล่าว จ านวน 3 ประเดน็ดงัน้ี  
ประเด็นที่ 1 : ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม 
 ในประเด็นน้ีจะเป็นการศึกษาถึงเร่ืองการเตรียมความพร้อมของคนหางานท่ีต้องการ
เดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศ
อิสราเอล เพื่อให้ทราบว่าหากคนงานมีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เม่ือมีความต้องการ           
จะเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลแลว้ จะส่งผลกระทบต่อนโยบายการจดัส่งแรงงานไทย       
ไปท างานประเทศอิสราเอลหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงในคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดขอ้ค าถามท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัประเดน็ดา้นการเตรียมความพร้อม จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 1) ท่านมีการเตรียมตวั การเตรียมความพร้อมในการสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล 
อยา่งไร ปรากฏผลตามตารางท่ี 15 
 2) ท่านมีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 
อยา่งไรปรากฏผลตามตารางท่ี 16 
 3) การท่ีท่านมีความประสงคไ์ปท างานประเทศอิสราเอล ท่านไดรั้บการฝึก หรือผ่านการ
อบรมหลกัสูตรอะไรมาก่อนหรือไม่ อยา่งไรปรากฏผลตามตารางท่ี 17 
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 4) ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การรับสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอลไดอ้ยา่งไรปรากฏผล
ตามตารางท่ี 18 
 5) ท่านติดต่อสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล กบักรมการจดัหางานอย่างไรปรากฏผล
ตามตารางท่ี 19 

ตำรำงที่ 15  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล เก่ียวกบัการเตรียมตวั การเตรียมความพร้อมในการสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล 

ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 

กำรเตรียมควำมพร้อม 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

ด้ำ
นเ
อก

สำ
ร 

ด้ำ
นร่

ำง
กำ
ย 

ด้ำ
นค่

ำใช้
จ่ำ
ยฯ

 

ด้ำ
นข้

อมู
ล

ข่ำ
วส

ำร
 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 

นายธราธร  สิทธิจีรัง     - เตรียมใบสมคัร เอกสารประกอบและท า passport 
- เตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย ตรวจโรค 

นายธนะกิจ  มาพนิ     - เตรียมหลกัฐานเอกสาร และจดัท าพาสปอร์ต 
- เตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย ถ่ายพยาธิ ลา้งไต ลา้งล าไส้ 
- หาเงินทุน100,000 บาท 

นายววิฒัน ์ พรหมบุตร     - เตรียมเอกสาร สอบถามวธีิการจากคนท่ีเคยสมคัร 
- ติดตามข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์ของส านกังานจดัหา
งานจงัหวดัหนองคาย 

แรงงำนไทยที่เดินทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอิสรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม     - เตรียมร่างกาย เตรียมสุขภาพ เน่ืองจากทราบวา่ TIC  

มีการทดสอบร่างกายก่อน 
- ศึกษารายละเอียดจาก youtube ดูจากfacebook 
กลุ่มคนงานท่ีไปอยูอิ่สราเอล 

นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็       - เตรียมดา้นเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
- ดูแลสุขภาพ  ป้องกนัโรคไวรัสบี หอบ เบาหวาน 

นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง     - เตรียมเอกสารหลกัฐาน  
- เตรียมสุขภาพร่างกาย เพื่อใหพ้ร้อมทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย 
- เตรียมเงินทุนเพื่อเป็นค่าใชจ่้าย 

รวม 5 5 2 2  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น) 
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จากตารางท่ี 15 สรุปได้ว่าทุกคนมีการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมในการสมัคร 
ไปท างานประเทศอิสราเอล 

ตำรำงที่ 16  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล  เก่ียวกบัการเตรียมตวั เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล  

ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 

กำรเตรียมควำมพร้อม 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

ด้ำ
นก

ำร
อบ

รม
 

ด้ำ
นศึ

กษ
ำคู่
มือ

/ 

ค ำ
แน
ะน
 ำ 

อื่น
 ๆ 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 

นายธราธร  สิทธิจีรัง    ถา้ไดบิ้นจะมีการอบรมก่อนเดินทาง เก่ียวกบัเร่ืองขนบธรรมเนียม 
สัญญาจา้ง และสิทธิประโยชน์ 

นายธนะกิจ  มาพนิ    - การเขา้อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางซ่ึงช่วยใหรู้้
ถึ งสิทธิประโยชน์  การปฏิบั ติตนเม่ือท างานในต่างแดน 
รู้กฎระเบียบ และขนบธรรมเนียมของประเทศอิสราเอล      
- ศึกษาเร่ืองต่าง ๆ  เจา้หนา้ท่ี TIC จะบอกขอ้มูลการเตรียมตวั 
- เตรียมเร่ืองเส้ือผา้ ยารักษาโรค   

นายววิฒัน ์ พรหมบุตร    เตรียมร่างกายใหแ้ขง็แรง  เตรียมเงินค่าเดินทาง และค่าตรวจโรค 
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอิสรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม    เตรียมตัวตามค าแนะน าของส านักงานจัดหางานจังหวัด

นครพนม ตามค าบอกเล่าของกลุ่มเพื่อนท่ีบอกต่อ ๆ กันมา  
และศึกษาคู่มือของ TIC 

นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็      ศึกษาคู่มือในการไปท างานในประเทศอิสราเอลและคู่มือสิทธิ
แรงงานต่างชาติ 

นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง    ศึกษาความรู้ดา้นการท าการเกษตร  เคยท าไร่มนัส าปะหลงัการมี
ความรู้ดา้นการป้องกนัสารเคมี 

รวม 2 4 2  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  

จากตารางท่ี 16 สรุปได้ว่าทั้ ง 6 คน มีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เดินทางไปท างานทุกคน  
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ตำรำงที่  17 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล เก่ียวกบัการผ่านการฝึก หรือผ่านการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เม่ือมีความประสงค์ไป
ท างานประเทศอิสราเอล 

ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
กำรฝึก/กำรอบรม 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 

นายธราธร  สิทธิจีรัง   ผ่านการฝึกท างานด้านการเกษตร ได้แก่ ปลูกพืชไร่ สับปะรด 
ขา้วโพด เป็นตน้  

นายธนะกิจ  มาพนิ   ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางในเร่ืองความรู้
ดา้นการเกษตร การท านา การป้องกนัสารเคมี 

นายววิฒัน ์ พรหมบุตร   ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม แต่พยายามเรียนรู้เร่ืองการเกษตร การเล้ียง
สัตวด์้วยตนเอง สอบถามคนท่ีเคยไป และป้องกันตวัเองจาก
สารเคมีเพื่อประโยชน์ในการเดินทางไปท างานท่ีประเทศอิสราเอล 

แรงงำนไทยที่เดนิทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม   เขา้อบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางฯโดยเจา้หนา้ท่ี

จะใหค้วามรู้ในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ การใชชี้วติประจ าวนั เน้ืองาน
ท่ีจะต้องไปท างาน การป้องกันตัวเองจากสารเคมี รวมถึง
หลีกเล่ียงการใชย้าเสพติด และเล่นการพนนั 

นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     เขา้อบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางฯ ท่ีจดัโดย 
TIC และกรมการจดัหางาน  รวมถึงศึกษาคู่มือ 
 

นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง   ผา่นการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางฯ โดย
เจา้หนา้ท่ีจะใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ความรู้ดา้นการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี วิธีการใชส้ารเคมี 
เป็นตน้ 

รวม 5 1  

 จากตารางท่ี 17 สรุปไดด้งัน้ี 
 1. มี 5 คนใน 6 คน ผ่านการฝึกหรือการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เม่ือมีความประสงค์ไป
ท างานประเทศอิสราเอล 
 2. ส่วนอีก 1 คน ไม่ไดผ้า่นการฝึกหรือผา่นการอบรมใด ๆ จึงควรมีการขยายการฝึกอบรม
ใหแ้ก่คนหางาน 
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 ตำรำงที่ 18  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล เก่ียวกบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การรับสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล 

ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ 
ช่องทำงกำรรับข้อมูลข่ำวสำร 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
เวบ็ไซต์ 

สนง. 
จัดหำงำน 

เพ่ือน/
ญำต ิ

อ่ืน ๆ 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายธราธร  สิทธิจีรัง     Web site ของกรมการจดัหางาน 
นายธนะกิจ  มาพนิ     - web site 

- ลงทะเบียนไวท่ี้สนง.จดัหางานจงัหวดั
สุโขทยั เจา้หนา้ท่ีติดต่อโทรบอก 
- การบอกต่อจากกลุ่มเพื่อน 

นายววิฒัน ์ พรหมบุตร     - จากการเดินเขา้ไปสอบถาม/โทรสอบถาม
ท่ี สนง.จดัหางานจงัหวดัหนองคาย 
- จากเพื่อนบา้น 

แรงงำนไทยที่เดนิทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม     จากกลุ่มเพือ่น ๆท่ีเคยไปท างานมาแลว้ 
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็       รับฟังข่าวสารจากหอกระจายข่าวประจ า

หมู่บา้น 
นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง     -  จากป้ายประชาสัมพนัธ ์

- มีญาติพีน่อ้งท่ีเคยไป แนะน ากนั 
รวม 2 3 3 1  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  

จากตารางท่ี 18 สรุปไดว้่าทั้ ง 6 คน ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการรับสมคัรไปท างานประเทศ
อิสราเอลผา่นหลากหลายช่องทาง เช่น  ทางเวบ็ไซตข์องกรมการจดัหางาน และส านกังานจดัหางาน
จงัหวดัทัว่ประเทศ  ป้ายประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารหนา้ส านกังานจดัหางานจงัหวดัและการติดต่อ 
ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัขอ้มูลข่าวสารจากการบอกต่อของเพื่อนและญาติพี่นอ้ง เป็นตน้ 

ตำรำงที่ 19  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล วา่ติดต่อสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล กบักรมการจดัหางานไดอ้ยา่งไร 

ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ กำรติดต่อสมัครไปท ำงำนประเทศอิสรำเอลกบักรมกำรจัดหำงำน 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายธราธร สิทธิจีรัง สมคัรท่ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชียงราย 
นายธนะกิจ  มาพนิ เตรียมหลกัฐาน เอกสาร ใบสมคัร ไปสมคัรท่ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัสุโขทยั และ

กรมการจดัหางานคดัเลือก 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร เดินทางไปติดต่อท่ีส านกังานจดัหางานจงัหวดัหนองคาย 
แรงงำนไทยที่เดนิทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล บุญเทียม ไปสมคัรท่ีส านกังานจดัหางานจงัหวดันครพนม 
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ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ กำรติดต่อสมัครไปท ำงำนประเทศอิสรำเอลกบักรมกำรจัดหำงำน 
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็   สมคัรผา่นส านกังานจดัหางานจงัหวดับึงกาฬ 
นายภาณุพงศ ์ ขอขนักลาง สมคัรท่ีส านกังานจดัหางาน 2 เดือน เรียกมาสมัภาษณ์ท่ีกรมการจดัหางาน ตรวจโรค และ

รอบิน 1 เดือน 

จากตารางท่ี 19 สรุปไดว้่าทั้ ง 6 คน ติดต่อสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอลกบักรมการ
จดัหางาน โดยการยืน่ใบสมคัร ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ  

ประเด็นที่ 2 : ด้ำนค่ำนิยมในกำรเดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศ  
 ในประเด็นน้ีจะเป็นการศึกษาถึงเร่ืองค่านิยมในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ       
ซ่ึงจากผลจากการสัมภาษณ์ พบว่าคนไทยนิยมท่ีจะเดินทางไปท างานต่างประเทศ ซ่ึงดูได้จาก        
ในทอ้งถ่ินท่ีอยู่อาศยัของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 6 คน ท่ีมีจ านวนของผูท่ี้ตอ้งการจะเดินทางไป
ท างานต่างประเทศ และผูท่ี้เคยเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ เช่น 
ประเทศเกาหลี  ไตห้วนั  อิสราเอล การ์ตา้ และญ่ีปุ่น ฯลฯ อยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงสาเหตุหลกัท่ีท าให้
เกิดค่านิยมในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล มีดงัน้ี 
 1. การได้ค่าตอบแทนท่ีสูง ซ่ึงถือเป็นเหตุผลหลกัท่ีท าให้คนงานตดัสินใจและตอ้งการ
เดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 
 2. ความถนัดในงาน  เป็นสาเหตุในล าดบัรองลงมาท่ีคนหางานใชใ้นการตดัสินใจเดินทาง
ไปท างานประเทศอิสราเอล เน่ืองจากเป็นงานดา้นการเกษตรท่ีตนเองมีความคุน้เคย และมีความถนดั
 3. มีหน้ีสินถือเป็นสาเหตุส าคญัอีกประการท่ีท าให้คนงานตัดสินใจเดินทางไปท างาน
ประเทศอิสราเอล เน่ืองจากมองว่าการเดินทางไปท างานต่างประเทศนั้นสามารถช่วยให้คนงานมี
รายไดสู้งเพียงพอท่ีจะเกบ็ออมและน ามาชดใชห้น้ีสินท่ีมีอยูไ่ด ้

ประเด็นที่ 3 : ด้ำนภำวะทำงเศรษฐกจิ  
 ในประเดน็น้ีจะเป็นการศึกษาถึงเร่ืองภาวะทางเศรษฐกิจของคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไป
ท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล ซ่ึงใน
คร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาไดก้ าหนดขอ้ค าถามท่ีมีความสอดคลอ้งกบัประเด็นดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ 
จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่1) อาชีพปัจจุบนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน2) ท่านรู้จกัผูท่ี้เคยเดินทางไปท างานท่ี
อิสราเอลมาแลว้หรือไม่ เป็นอย่างไร3) ท่านคิดว่าเม่ือไปท างานประเทศอิสราเอลแลว้จะมีรายได้
เหลือเพียงพอมากกวา่ท างานในประเทศไทยหรือไม่อยา่งไร 
 จากผลการสมัภาษณ์ พบวา่คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 
3 คน ปัจจุบนัประกอบอาชีพและมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั ดงัน้ีคนท่ีหน่ึง ประกอบอาชีพท าการเกษตร 
ซ่ึงมีรายไดปี้ละ100,000 บาท (เฉล่ียวนัละ 274 บาท) คนท่ีสอง ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในโรงงาน/
ลูกนอ้งผูรั้บเหมามีรายไดเ้ฉล่ียวนัละ 705 บาท แต่ไม่ไดมี้รายไดทุ้กวนั เน่ืองจากรับจา้งท างานเป็น
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คร้ังคราว คนท่ีสาม ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้งฟาร์มกุ้ง CP ในจงัหวดัสตูล มีรายได้เฉล่ียวนัละ  
305 บาท ซ่ึงถือว่าเป็นรายไดท่ี้นอ้ย เม่ือเทียบกบัรายไดข้องคนรู้จกัท่ีเคยเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล ซ่ึงไดเ้งินเดือนประมาณ 40,000 บาทและสามารถเก็บเงินส่งกลบับา้น รวมถึงเก็บออมเงิน
ไวม้าท าธุรกิจของตนเองเม่ือหมดสัญญาจา้งได ้ 
 ส่วนแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 3 คน พบว่า
หลงัจากครบสัญญาจา้งและเดินทางกลบัมาประเทศไทยแลว้ ปัจจุบนัประกอบอาชีพและมีรายไดท่ี้
แตกต่างกัน ดังน้ี คนแรก ประกอบอาชีพท านา/ท าสวนยาง รายได้เฉล่ียเดือนละ 5,000 บาท  
คนท่ีสองประกอบอาชีพท าสวนยาง รายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 20,000 บาท และคนท่ีสาม ประกอบอาชีพ
รับจา้ง/คา้ขาย รายไดเ้ฉล่ีย เดือนละ20,000 บาท 
 หากจะเปรียบเทียบรายได้จากการท างานในประเทศไทยกับรายได้จากการเดินทางไป
ท างานประเทศอิสราเอล พบว่าการไปท างานประเทศอิสราเอล จะมีรายไดเ้หลือเพียงพอมากกว่า
ท างานในประเทศไทยเน่ืองจากไดค่้าตอบแทนสูงประมาณเดือนละ 40,000 – 50,000 บาท ท าให้
สามารถส่งเงินกลบับา้นไดจ้  านวนมาก 

วัตถุประสงค์ที่ 2 : เพ่ือศึกษำปัญหำ อุปสรรค ในกำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรจัดส่งแรงงำนไทยไป
ท ำงำนในประเทศอิสรำเอลภำยใต้โครงกำร “ควำมร่วมมือไทย-อิสรำเอล เพ่ือกำรจัดหำงำน 
(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”   
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสองของการวิจยั 
ผูท้  าการศึกษาได้พบว่ามีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทย       
ไปท างานประเทศอิสราเอลหลายประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
จดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศโดยภาครัฐไปปฏิบติั : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไทยไป
ท างานประเทศอิสราเอล  นอกจากน้ี ผูท้  าการศึกษายงัคน้พบขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาอุปสรรค
ดา้นต่าง ๆ จากแนวความคิดของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 :  ปัญหำ  อุปสรรค 
 ส าหรับปัญหา อุปสรรค ผูท้  าการศึกษาไดศึ้กษาขอ้มูลจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
และคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการ
ไปท างานประเทศอิสราเอล โดยท าการสมัภาษณ์ตามกรอบแนวความคิดท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเบ้ืองตน้  

ด้ำนควำมชัดเจนของนโยบำย : เป็นการศึกษาปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากความชดัเจนของนโยบาย 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เม่ือน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานประเทศอิสราเอลไปปฏิบติั โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 20 
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ตำรำงที่ 20  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัประเด็น
ปัญหา/อุปสรรค ดา้นความชดัเจนของนโยบาย   

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
คช

จ.ใ
นก

ำร
เด
นิท

ำง
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รค

ดัเ
ลือ

ก/
โค
วต้

ำฯ
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ม่ป

ฏิบ
ตัิต
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กฎ

ฯ 
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เส
พต

ิดแ
ละ

สุข
ภำ
พ 

อื่น
 ๆ 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

     ในทางปฏิบติัพบวา่อิสราเอลอนุญาตใหบ้ริษทัจดัหางาน
อิสราเอลสามารถจดัเกบ็ค่าใชจ่้ายในการดูแลคนงานไทยได ้

เบญจวรรณ 
อดทน  

     แรงงานไทยทุกรายท่ีได้รับการคัดเลือก เพื่อไปท างานภาค
เกษตรในอิสราเอล ควรจะได้มีการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเดินทาง ในการเรียนรู้วิถีการเกษตรของอิสราเอล 
ท่ี มีลักษณะเฉพาะต่างจากการเกษตรในประเทศไทย 
แต่ขณะน้ีงบประมาณในการด าเนินงานจดัอบรมใหค้วามรู้ 
 
ก่อนการเดินทาง ยงัไม่สามารถจดัสรรไดอ้ยา่งเพียงพอกบั
จ านวนแรงงานท่ีมีความตอ้งการเดินทางไปท างาน 

วชิาดา  จอร์จ      ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท างานของคนหางาน แมจ้ะ
เป็นการจดัส่งโดยรัฐ แต่ยงัคงสูงกวา่การเดินทางไปท างาน
ประเทศญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลีใต ้หรือไตห้วนั 

     การคดัเลือกคนงาน ยงัไม่มีระบบการคดัเลือกท่ีเหมาะสม 
ท าใหค้นงานบางคนไม่เป็นท่ีตอ้งการของนายจา้งเกิดปัญหา
การส่งกลบัก่อนครบสญัญาจา้ง 

     คนงานไทยไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบในการท างาน เช่น  
ไม่สวมหนา้กากในขณะพน่ยาก าจดัศตัรูพชื ท าใหเ้ป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ 

     
 

ปัญหายาเสพติดระหว่างการท างานในประเทศอิสราเอล 
ซ่ึงท าให้คนงานไทยเกิดปัญหากบันายจา้ง และบางคร้ัง
ตอ้งส่งกลบัประเทศเพราะสุขภาพไม่อ านวย เช่น วกิลจริต 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

     ค่าใชจ่้ายสูงหากเทียบกบัประเทศอ่ืนท่ีจดัส่งโดยรัฐ
เหมือนกนั 

     ระบบคดัเลือกคนงานยงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
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     - คนงานเม่ือเดินทางไปแลว้ นายจา้งไม่สนบัสนุนให้
ตรวจสุขภาพประจ าปี ท าใหมี้คนงานป่วย และสุขภาพไม่
แขง็แรง เม่ือท างานระยะเวลานาน 
- ปัญหายาเสพติด ประเทศอิสราเอล เป็นอิสลามส่วน
ใหญ่จึงไม่มีการตรวจสารเสพติด 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

     ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท างานของคนหางานค่อนขา้ง
สูง เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนท่ีจดัส่งโดยรัฐ 

     ระบบการคดัเลือกคนงานไปท างานยงัไม่เหมาะสม 

     ยงัพบปัญหาเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน และปัญหา
ยาเสพติด 

     ขาดความชดัเจนในเร่ืองการพฒันา สนบัสนุน และปรับ
ทศันคติใหแ้รงงานท่ีไปท างานประเทศอิสราเอลใหมุ่้งน า
ความรู้และประสบการณ์ ท่ีไดรั้บจากการท างานในอิสราเอล
มาปรับใชก้บัการท างานในประเทศไทย มิใช่มุ่งหวงัเพียง
แค่ความตอ้งการในค่าตอบแทนท่ีสูงเท่านั้น  

สนัติ เกิดประสพ  

 
    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท างานของคนหางานค่อนขา้ง

สูง เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนท่ีจดัส่งโดยรัฐ 
ส าราญ 
หมอนทอง 

     คนงานไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของประเทศอิสราเอล 
เช่น การล่าสตัว ์

     - ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ท างานไม่ครบสญัญาจา้ง  
- บริษทัจดัหางาน/นายจา้งไม่ดูแลคนงานตามกฎหมาย 

     ปัญหายาเสพติด 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 
 

     จ านวนความตอ้งการไปท างานของแรงงานไทยมีเป็น
จ านวนมากแต่ไดรั้บโควตา้ใหจ้ดัส่งนอ้ย เช่น รับสมคัร
งานรุ่นท่ี 12 (3-7 ก.ค.60) มีผูส้มคัร 16,000 คน แต่โควตา
ใหจ้ดัส่งได ้ปีละ 5,000 คน เท่านั้น 

     แรงงานตอ้งผา่นการตรวจสอบประวติัอาชญากรรม (ICD) พบวา่มี
ผูส้มคัรจ านวนค่อนขา้งมากท่ีสอบประวติัไม่ผา่นประมาณ 
10% (ติดคดียาเสพติด) ท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไป
ประเทศอิสราเอลได ้

วรียา  กิจวริยา   
 

   โควตาจดัส่งแรงงานไทยไปท างานอิสราเอล มีไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ 
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วชั  เกวสกลุ     

 
 ปัญหาเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน และปัญหายาเสพติด

ท าใหเ้สียภาพลกัษณ์ดา้นแรงงาน 
สัญญา จนัทร์ฉาย      กระบวนการคดัเลือกคนงานยงัไม่เหมาะสม   
ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

     ระบบการคดัเลือกคนงานยงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

กษมา  ศรีมงคล      
 

ปัญหาการคุ้มครองแรงงานเม่ือแรงงานเดินทางและ
ท างานในอิสราเอลแลว้ ซ่ึงแรงงานไทยยงัไม่ค่อยไดรั้บ
การดูแลเท่าท่ีควร 

รวม 5 7 3 5 4  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  

 จากตารางท่ี 20 ปัญหาอุปสรรคดา้นความชดัเจนของนโยบาย สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลของคนหางาน ค่อนขา้งสูง      
เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนท่ีจดัส่งโดยรัฐ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต ้หรือไตห้วนั เป็นตน้  
 2.  ดา้นการคดัเลือก/โควตาการจดัส่งคนงานไปท างานประเทศอิสราเอล พบว่าการคดัเลือก
คนงาน ยงัขาดระบบการคดัเลือกท่ีเหมาะสม ท าให้คนงานบางคนไม่เป็นท่ีตอ้งการของนายจา้ง    
และเกิดปัญหาการส่งกลับก่อนครบสัญญาจ้าง รวมถึงปัญหาของโควตาในการจัดส่งแรงงาน 
มีจ านวนจ ากดั ซ่ึงจ านวนความตอ้งการไปท างานของแรงงานไทยมีเป็นจ านวนมาก แต่ไดรั้บโควตา
ให้จัดส่งแรงงานไทยได้เพียงปีละ 5,000 คนเท่านั้ น ยกตัวอย่างจากการรับสมัครงานรุ่นท่ี 12           
(วนัท่ี 3-7 กรกฎาคม 2560)  มีผูส้มคัร จ านวน 16,000 คน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเกินกว่าโควตาในการ
จดัส่งแรงงานไทยไปอิสราเอล 
 3. ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎ กฎหมาย ระเบียบของนายจา้งอิสราเอล และแรงงานไทย 
ท่ีเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล  
 4. ปัญหาดา้นยาเสพติดและสุขภาพ พบว่าเน่ืองจากประเทศอิสราเอลเป็นประเทศท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลามจึงไม่มีการตรวจในเร่ืองของสารเสพติดในร่างกาย จึงเป็นช่องทางให้คนงานไทย   
ติดยาเสพติดระหว่างท างานในประเทศอิสราเอลไดโ้ดยง่าย และส่งผลต่อการท างานและภาพลกัษณ์
ดา้นแรงงานของประเทศไทยอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัพบว่าคนงานไทยจะประสบปัญหาในเร่ืองของ
ความปลอดภยัในการท างานและสุขภาพระหว่างปฏิบติังานดว้ย เน่ืองจากนายจา้งไม่สนบัสนุนให้
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ตรวจสุขภาพประจ าปี ท าให้คนงานป่วย ซ่ึงบางคร้ังอาจถึงไม่สามารถท างานได้จนตอ้งส่งกลบั
ประเทศก่อนครบสญัญาจา้ง 
 5. ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น  
  - ปัญหาดา้นขาดงบประมาณในการด าเนินงานจดัอบรมใหค้วามรู้ก่อนการเดินทาง 
  - ปัญหาดา้นความชดัเจนในเร่ืองปรับทศันคติให้แรงงานท่ีไปท างานประเทศอิสราเอล
ให้มุ่งน าความรู้และประสบการณ์ ท่ีไดรั้บจากการท างานในอิสราเอลมาปรับใชก้บัการท างานใน
ประเทศไทย มิใช่มุ่งหวงัเพียงแค่ความตอ้งการในค่าตอบแทนท่ีสูงเท่านั้น    
  - ปัญหาในเร่ืองของแรงงานท่ีตอ้งผา่นการตรวจสอบประวติัอาชญากรรม (ICD) พบวา่มี
ผูส้มคัรจ านวนค่อนขา้งมากท่ีสอบประวติัไม่ผ่านประมาณ 10% (ติดคดียาเสพติด) จึงท าให้ไม่
สามารถเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลได ้ 
  - ปัญหาการคุม้ครองแรงงานเม่ือแรงงานเดินทางและท างานในรัฐอิสราเอลซ่ึงแรงงาน
ไทยยงัไม่ค่อยไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร 

 ด้ำนกจิกรรม/โครงกำร: เป็นการศึกษาปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากกิจกรรม/โครงการท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ในการช่วยปฏิบติังานของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ท่ีส่งผลกระทบต่อการน านโยบายการ
จดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลไปปฏิบติั โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 21 

ตำรำงที่ 21  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัประเด็น
ปัญหา/อุปสรรคดา้นกิจกรรม/โครงการ 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

กำ
รค

ดัเ
ลือ
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นง
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ธ์ 
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สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

    กระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอล
ด าเนินการโดย IOM ไม่ใช่กรมการจดัหางาน จึงท าให้การปรับเปล่ียน
กระบวนการไดย้ากตอ้งให ้IOMเห็นชอบก่อน 

เบญจวรรณ 
อดทน  

    1. แรงงานไทยมกัหาช่องทางเปล่ียนนายจา้ง โดยไม่มีเหตุผลท่ี
เหมาะสม เช่น ตอ้งการท างานอยูใ่นกลุ่มเพื่อนฝงู หรือญาติพี่นอ้ง
ท่ีเดินทางมาท างานดว้ยกนั เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลเสียต่อนายจา้งท่ีไม่
สามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเน่ือง และแรงงานก็จะเสีย
ประโยชน์จากการรับเงินชดเชยเม่ือครบสัญญา รวมถึงปัญหาการ
ใชส้ารเสพติด ซ่ึงส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์และตลาดแรงงานไทย 
  2. กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ กรณีของการ
รับรองประวติับุคคล จากส านกังานต ารวจแห่งชาติมีความล่าช้า
ไม่สามารถจดัส่งแรงงานไทยทนัตามความตอ้งการของนายจา้ง 
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3.ปัญหาการให้ความคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือแรงงานท่ีถูก
ละเมิดสิทธ์ิจากนายจา้ง เช่นการคา้งจ่ายค่าจา้งการจดัสถานท่ีพกั
ไม่เหมาะสม 

    4. ปัญหาในการใชว้ิธีสุ่มเลือก (Random selection process) ท าให้
ไดแ้รงงานไม่ตรงตามความตอ้งการของนายจา้ง 

วชิาดา  จอร์จ     การแบ่ งงานขาดความชัด เจน  ขั้ นตอนการคัด เลือก  เช่น  
การสัมภาษณ์ไม่ตอบสนองต่อความเหมาะสมของคนงานท่ีจะ 
ไปท างาน เช่น บางกรณีคนงานมีสภาพท่ีไม่พร้อมต่อการท างาน 
แต่ก็ยงัจัดส่งไปอิสราเอล และสุดท้ายก็ถูกส่งกลับโดยไม่ได้
ท างานตามสญัญา โดยคนงานตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายเอง 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์
 

    - ปรับกระบวนการคดัเลือกใหม่ ใหค้นงานมีความพร้อมมากกวา่น้ี 
- นายจา้งยงัไม่มีความพึงพอใจกบัคนงานท่ีส่งไปท างาน บางคร้ัง
มีปัญหาในเร่ืองการท างาน 

     -เม่ือไปท างานอยูท่ี่อิสราเอลไม่มีการตรวจสุขภาพคนงาน ท าให้
คนงานป่วยทางจิต และเสพยาไม่สามารถท างานได ้จึงถูกส่งกลบั
ก่อนครบสญัญาจา้ง 
 - คนงานเม่ือท างานไปสักพกัจะมีปัญหาเร่ืองเสพยาเสพติด 
- ปัจจุบนักรมการจดัหางานมีหน้าท่ีรับสมคัรเพียงอยา่งเดียว ตอ้งแบ่ง
หนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

    - ในขั้ นตอนการคัด เลือกคนหางาน  โดยการสุ่มเลือกจาก
ฐานขอ้มูล และการสัมภาษณ์ อาจไม่สามารถคดักรองคนหางานท่ี
มีคุณลักษณะ และสมรรถนะเหมาะสม พร้อมท่ีจะไปท างานใน
อิสราเอล เม่ือเกิดปัญหาคนงานไม่สามารถท างานได้จะถูก
ส่งกลบัประเทศ 
เจ้าหน้าท่ีกรมการจัดหางาน และ เจ้าหน้าท่ี  IOM อาจจะมี
ความเห็นไม่ตรงกนัเก่ียวกบัการปฏิบัติในบางเร่ือง เช่น ระบบ
การคดัเลือกคนงาน 

สนัติ เกิดประสพ     การคดัเลือกคนหางานมีเวลาจ ากดัท าใหก้ารคดัเลือกยงัไม่เขม้ขน้ 
ส าราญ 
หมอนทอง 

    การประชาสมัพนัธ์โครงการยงัไม่เพียงพอครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ
การท าส่ือประชาสมัพนัธ์ขาดความน่าสนใจ 

    โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยยงัไม่สามารถฝึกอบรมแรงงาน
ไทยไปอิสราเอลไดค้รบทุกคน เน่ืองจากขาดงบประมาณ 

    - เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอรวมถึงงบประมาณจ ากดั 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

กำ
รค

ดัเ
ลือ

กค
นง

ำน
 

กำ
รอ

บร
มใ
ห้ค

วำ
มรู้

ฯ 

กำ
รป

ระ
ชำ
สัม

พนั
ธ์ 

อื่น
 ๆ 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

    โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยยงัไม่สามารถฝึกอบรมแรงงาน
ไทยไดค้รบทุกคน เน่ืองจากขาดงบประมาณ 

วรียา กิจวริยา     - เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พอเพียง ควรให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ TIC มากกวา่น้ี 
 - สถานท่ีไม่พอเพียง 

    การประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานยงัมีไม่ทัว่ถึง 
วชั เกวสกลุ     บางคร้ังใน Case border line เราก็ต้องการความเห็นร่วม จาก

หน่วยรัฐในการช่วยสมัภาษณ์ 
สัญญา จนัทร์ฉาย     การประชาสมัพนัธ์ไม่เพียงพอครอบคลุมทัว่ถึงทุกพื้นท่ี 
ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

    ปัญหาของการด าเนินนโยบายอยูท่ี่กระบวนการคดัเลือกแรงงานไทย 
ท่ีปัจจุบนัใชร้ะบบคอมพิวเตอร์มาท างานเลือกแบบสุ่ม Random 
Selection Process ท่ีแม้ว่าจะดูเหมือนมีความชัดเจนโปร่งใส  
แต่ในความเป็นจริงกลับส่งผลเสียต่อระบบการจัดส่ง คือ ระบบ
คอมพิวเตอร์คดัเลือกแรงงานไทยแบบสุ่ม ไม่สามารถเลือกคนให้
สอดคล้องและตรงตามความต้องการของทั้ งคนงานไทยและ
นายจ้างอิสราเอลได้ ท าให้ เกิดปัญหา Job and Qualification 
Mismatch คือ แรงงานไทย ไดไ้ปท างานในประเภทงานท่ีตนเอง
อาจไม่ถนดั และนายจา้งอาจไดค้นงานท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ 

กษมา ศรีมงคล     ระบบการคดัเลือกคนงานยงัไม่เขม้ขน้เพียงพอ 
รวม 8 2 3 5  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  
 จากตารางท่ี 21 ปัญหาอุปสรรคดา้นกิจกรรม/โครงการ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การคัดเลือกคนงาน  พบว่ากิจกรรมการคัดเลือกแรงงานไทยในปัจจุบันใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์มาท าการเลือก แบบสุ่ม Random Selection Process ท าให้ไม่สามารถคดัเลือกคนงาน
ใหส้อดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของทั้งคนงานไทยและนายจา้งอิสราเอลได ้ 
 2. การอบรมให้ความรู้แก่คนงาน  พบว่ากิจกรรมการอบรมตามโครงการพฒันาศกัยภาพ
แรงงานไทยเป็นโครงการท่ีดี และเหมาะสม แต่โครงการดงักล่าวไม่สามารถฝึกอบรมแรงงานไทย 
ไปท างานประเทศอิสราเอลไดค้รบทุกคน เน่ืองจากขาดงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงาน 
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 3. การประชาสัมพนัธ์  พบว่าการประชาสัมพนัธ์ยงัมีไม่เพียงพอครอบคลุมทัว่ถึงทุกพื้นท่ี 
ท าให้คนงานบางกลุ่มอาจยงัไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลได ้
 4. ปัญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ เช่น  
  - แรงงานไทยมกัหาช่องทางเปล่ียนนายจา้งโดยไม่มีเหตุผลท่ีเหมาะสม 
  - ปัญหาการใชส้ารเสพติด ซ่ึงส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ตลาดแรงงานไทย 
  - การรับรองประวติับุคคล  จากส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีความล่าชา้ไม่สามารถจดัส่ง
แรงงานไทยทนัตามความตอ้งการ ของนายจา้ง 
  - ปัญหาการให้ความคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือแรงงานท่ีถูกละเมิดสิทธ์ิจากนายจา้ง 
เช่นการคา้งจ่ายค่าจา้ง การจดัสถานท่ีพกัไม่เหมาะสม 
  - ปัญหาแรงงานไทยเม่ือไปท างานอยู่ท่ีอิสราเอลไม่มีการตรวจสุขภาพคนงานท าให้
คนงานป่วยไม่สามารถท างานได ้และถูกส่งกลบัก่อนครบสญัญาจา้ง 

ด้ำนทรัพยำกร : เป็นการศึกษาปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ในการน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลไปปฏิบติั 
โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 22 

ตำรำงที่ 22  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัประเด็น
ปัญหา/อุปสรรคดา้นทรัพยากร 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์  

ด้ำ
นง

บป
ระ
มำ
ณ 

ด้ำ
นส

ถำ
นท

ี ่

ด้ำ
นอื่

น 
ๆ 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

   งบประมาณไม่เพยีงพอท่ีจะด าเนินการอบรมและเตรียมความพร้อมใหแ้ก่
คนงานไดทุ้กคน 

เบญจวรรณ 
อดทน  

   ทางการไทยไม่สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลไดท้นัที เพราะขอ้มูลส่วนใหญ่
องคก์ารIOM เป็นผูจ้ดัเกบ็ 

วชิาดา  จอร์จ    งบประมาณไม่เพยีงพอส าหรับการอบรมเตรียมความพร้อมใหค้นงานไทย
ก่อนเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

   กระบวนการท างานบางอยา่ง ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเช่น 
ระบบการคดัเลือกคนงาน 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

   สถานท่ีค่อนขา้งคบัแคบ และหอ้งประชุมท่ีใชใ้นการช้ีแจงขอ้มูล/สมัภาษณ์
คนหางานไม่เพียงพอ เน่ืองจากตอ้งใชร่้วมกบัการจดัส่งคนหางานไปท างาน
ในประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย 

สนัติ เกิดประสพ    สถานท่ีใหบ้ริการค่อนขา้งคบัแคบ ไม่สะดวกต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์  

ด้ำ
นง

บป
ระ
มำ
ณ 

ด้ำ
นส

ถำ
นท

ี ่

ด้ำ
นอื่

น 
ๆ 

การสมัภาษณ์ การช้ีแจงขอ้มูลต่าง ๆ  รวมถึงโต๊ะ เกา้อ้ี กมี็ไม่เพียงพอใหบ้ริการ 
ส าราญ 
หมอนทอง 

   ปัญหาเร่ืองงบประมาณท่ีจ ากดัท าใหก้ารด าเนินงานตามโครงการไม่ต่อเน่ือง
เช่น โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทย เป็นตน้ 

   ระบบไอทีขาดความทนัสมยั เน่ืองจากยงัไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูล
ระหวา่งฐานขอ้มูลกนัได ้ท าใหท้างการไทยไม่สามารถใชข้อ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลขององคก์าร  IOM ไดท้นัที 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

   ปัญหาเร่ืองงบประมาณท่ีจ ากดัท าใหก้ารบริหารงานในบางกระบวนการ
ยงัขาดความคล่อง รวมถึงไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเพียงพอ เช่น  
การอบรมเตรียมความพร้อมแก่คนงานก่อนการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล และการอบรมในโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

วรียา กิจวริยา    บางคร้ังมีคนงานมาติดต่อท่ีโครงการ TIC จ านวนมาก จึงเกิดความวุน่วาย
ข้ึน เน่ืองจากสถานท่ีไม่พอเพียงต่อจ านวนผูม้ารับบริการ รวมถึงยงัมีการ
ใหบ้ริการดา้นการจดัส่งแรงงานไทยตามโครงการอ่ืน ๆ  ในประเทศอ่ืน ๆ  
รวมอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัดว้ย ซ่ึงบางคร้ังท าใหก้ารใหบ้ริการเกิดความ
สบัสนวุน่วาย 

วชั เกวสกลุ    สถานท่ีใหบ้ริการแรงงานไม่เพียงพอเน่ืองจากโครงการจดัส่งแรงงานไทยไป
ต่างประเทศทุกโครงการด าเนินการอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั ซ่ึงสถานท่ี
ดงักล่าวคบัแคบ การใหบ้ริการ ไม่สะดวกและสร้างความวุน่วายต่อผูม้า
รับบริการ 

สัญญา จนัทร์ฉาย    ปัญหาเร่ืองงบประมาณท่ีจ ากดัท าใหก้ารด าเนินงานตามโครงการบางอยา่งไม่
ต่อเน่ือง เช่น โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทย ซ่ึงถือวา่เป็นโครงการ
ท่ีพฒันาใหแ้รงงาน เพื่อโอกาสในการขยายตลาดแรงงาน ไปยงัทัว่โลกไดเ้พิ่ม
มากข้ึน เป็นตน้ 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

   มีเพียงปัญหางบประมาณท่ีไม่เพียงพอกบัปริมาณงาน โดยเฉพาะในเร่ืองของ
การฝึกอบรมใหก้บัคนงาน ซ่ึงมีปริมาณคนงานมากกวา่งบประมาณท่ีไดรั้บ 
ท าใหค้นงานบางคนไม่ไดรั้บ  การอบรม เป็นตน้ 

กษมา ศรีมงคล    งบประมาณมีจ ากดัซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะในการ
ของการอบรมคนงาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคนงานบางคนท่ีไม่มีความรู้
ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตน หรือเตรียมความพร้อมก่อนไป
ท างานยงัประเทศอิสราเอล   

รวม 7 4 3  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  
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 จากตารางท่ี 22 ปัญหาอุปสรรคดา้นทรัพยากร สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ด้านงบประมาณ พบว่างบประมาณท่ีไม่เพียงพอท าให้การด าเนินงานตามโครงการ
บางอย่างไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง เช่น  การจดัโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้
คนงานไทยก่อนเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทย เป็นตน้ 
 2.  ด้านสถานท่ีให้บริการ พบว่าอาคารสถานท่ีให้บริการคบัแคบไม่สะดวกต่อการท า
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะห้องประชุมท่ีใชใ้นการช้ีแจงขอ้มูล และสัมภาษณ์คนหางาน ซ่ึงตอ้งใช้
ร่วมกบัโครงการจดัส่งคนหางานไปท างานในประเทศอ่ืน ๆ ท าให้ไม่สะดวกและสร้างความวุ่นวาย
ต่อผูม้ารับบริการ 
 3. ปัญหาอ่ืน ๆ  เช่น  
  - ทางการไทยไม่สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลไดท้นัที เพราะขอ้มูลส่วนใหญ่ IOM เป็นผูจ้ดัเกบ็  
  - กระบวนการท างานบางอย่าง ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น ระบบการ
คดัเลือกคนงาน  
  - ระบบไอทีขาดความทนัสมยั เน่ืองจากยงัไม่สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งฐานขอ้มูล
กนัได ้ท าใหท้างการไทยไม่สามารถใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลขององคก์าร IOM ไดท้นัที 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน: เป็นการศึกษาปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีส่งผล
กระทบต่อการน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลไปปฏิบติัโดยปรากฏผล
ตามตารางท่ี 23 

ตำรำงที่ 23  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เก่ียวกบัประเด็น
ปัญหา/อุปสรรคดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

คว
ำม
เพ
ยีง
พอ

 

ขอ
งเจ้

ำห
น้ำ

ที ่

คว
ำม
เข้
ำใจ

นโ
ยบ

ำย
 

ขอ
งเจ้

ำห
น้ำ

ที ่

กำ
รถ่

ำย
ทอ

ดค
วำ
มรู้

 

ขอ
งเจ้

ำห
น้ำ

ทีร่ั
ฐ 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 
 

   เจา้หน้าท่ีรัฐมีไม่เพียงพอส าหรับช่วยสนับสนุนการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM ในการร่วมมือกนัเพื่อด าเนินงาน
จดัส่งแรงงานไทยไปอิสราเอล 

เบญจวรรณ 
อดทน  

   เจ้าหน้ า ท่ี รัฐ มีไม่ เพี ยงพอส าห รับ ช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 

วชิาดา  จอร์จ    เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังานบางรายไม่เขา้ใจในนโยบาย 
เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

   เจา้หนา้ท่ีรัฐขาดการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบติังาน 

สุวกลุ     เจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติังานบางรายไม่เขา้ใจในนโยบายและ
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

คว
ำม
เพ
ยีง
พอ

 

ขอ
งเจ้

ำห
น้ำ

ที ่

คว
ำม
เข้
ำใจ

นโ
ยบ

ำย
 

ขอ
งเจ้

ำห
น้ำ

ที ่

กำ
รถ่

ำย
ทอ

ดค
วำ
มรู้

 

ขอ
งเจ้

ำห
น้ำ

ทีร่ั
ฐ 

ไตรรัตน์ผลาดล ขั้นตอนในการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 
สนัติ เกิดประสพ    เจา้หน้าท่ีรัฐมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานการจดัส่งแรงงาน

ไทยไปท างานอิสราเอลในส่วนท่ีเป็นภาระรับผดิชอบของภาครัฐ 
ส าราญ 
หมอนทอง 

   เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่เพียงพอต่อภารกิจในการจัดส่งแรงงานไทยไป
ท างานประเทศอิสราเอลในส่วนท่ีเป็นความรับผดิชอบของภาครัฐ 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

   ความไม่เพียงพอของ เจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิบัติงานภารกิจ
ภายใตค้วามรับผิดชอบของภาครัฐในการจดัส่งแรงงานไทย
ไปอิสราเอล 
 

วรียา กิจวริยา    เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐมีไม่เพียงพอในการปฏิบติังานดา้นการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานอิสราเอลในส่วนท่ีเป็นภาระความ
รับผดิชอบของหน่วยงานภาครัฐ 

วชั เกวสกลุ    อตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีของรัฐช่วยในขั้นตอนสัมภาษณ์ และตรวจ
เอกสาร จง. ยงัมีจ านวนไม่เพียงพอในการให้บริการแรงงาน 
ท่ีจะเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 

สัญญา จนัทร์ฉาย    เจา้หนา้ท่ีรัฐ มีการปรับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีบ่อยมาก รวมถึงไม่มี
การสอนงานหรือถ่ายทอดงานส่งต่อให้ เจ้าหน้าท่ี ท่ีมา
ปฏิบติังานแทน ท าให้ไม่สามารถสานต่องานท่ีเจา้หน้าท่ีคน
เดิมท าไวไ้ดจึ้งเกิดความไม่คล่องตวัและอาจเกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงาน ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

   ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในส่วนความ
รับผิดชอบของภาครัฐ ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการ
ด าเนินงานประสานความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของ IOM 

กษมา ศรีมงคล    เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานในส่วนของความรับผิดชอบของภาครัฐ มีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน 

รวม 9 2 2  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  
 จากตารางท่ี 23 ปัญหาอุปสรรคดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นความเพียงพอของเจา้หน้าท่ี พบว่าเจา้หน้าท่ีรัฐมีไม่เพียงพอส าหรับช่วยสนับสนุน
การท างานของเจ้าหน้าท่ีองค์การ IOM ในการร่วมมือกันเพื่อด าเนินงานจัดส่งแรงงานไทยไป
อิสราเอล 
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 2. ด้านความเขา้ใจนโยบายการจดัส่งฯ พบว่าเจา้หน้าท่ีระดับปฏิบติับางรายไม่เขา้ใจใน
นโยบาย และขั้นตอนในการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลอยา่งชดัเจน 
 3. ด้านการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ พบว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐมีการ
ปรับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีบ่อยมาก รวมถึงไม่มีการสอนงานหรือถ่ายทอดงานท าใหเ้กิดความไม่คล่องตวั
และอาจเกิดความล่าชา้ในการด าเนินงาน  

 ด้ำนปัจจัยภำยนอก  
 เป็นการศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล โดยผูท้  าการศึกษา   
ไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก จ านวน 3 ดา้น คือ 1) ดา้นการ
เตรียมความพร้อมโดยปรากฏผลตามตารางท่ี 24  2) ดา้นค่านิยมในการไปท างานต่างประเทศ โดย
ปรากฏผลตามตารางท่ี 25 และ 3) ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 26 

ตำรำงที่ 24  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล เก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคดา้นการเตรียมความพร้อม 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

ด้ำ
นก

ำร
เข้
ำถ
ึง 

ข้อ
มูล

ข่ำ
วส

ำร
 

ด้ำ
นก

ำร
เด
นิท

ำง
 

มำ
ติด

ต่อ
กร

มฯ
 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 

นายธราธร  สิทธิจีรัง   เตรียมเอกสารไม่ครบเน่ืองจากไม่ไดรั้บข่าวสาร 
นายธนะกิจ  มาพนิ   เดินทางมาติดต่อท่ีกรมการจดัหางานไม่สะดวก เพราะไม่รู้เส้นทาง 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร   เตรียมเอกสารไม่ครบเน่ืองจากในทอ้งถ่ินท่ีอยูไ่ม่ไดรั้บข่าวสาร 
แรงงำนไทยที่เดนิทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม   ข่าวสารไม่ทัว่ถึง ครอบคลุม ในทอ้งถ่ิน 
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     การเผยแพร่ข่าวสารไม่ทัว่ถึง จึงขาดการเตรียมพร้อม  
นายภาณุพงศ ์ ขอขนักลาง   ข่าวสารท่ีไดรั้บล่าชา้ ท าใหก้ารเตรียมความพร้อมเร่ืองต่าง ๆ ไม่ทนั

ต่อเหตุการณ์ 
รวม 5 1  

 จากตารางท่ี 24 ปัญหาอุปสรรค ดา้นการเตรียมความพร้อม สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร พบว่าการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไม่ครอบคลุมและทัว่ถึง  
จึงท าให้การเตรียมความพร้อมเร่ืองต่าง ๆ ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ เช่น ด้านการเตรียมเอกสารท่ีไม่
ครบถว้น เป็นตน้ 
 2. ดา้นการเดินทางมาติดต่อกรมการจดัหางานไม่สะดวก เพราะไม่รู้เสน้ทางในกรุงเทพฯ 
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ตำรำงที่ 25  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลับจากการไปท างานประเทศอิสราเอล  เก่ียวกับปัญหา
อุปสรรคดา้นค่านิยมในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำอุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์  คชจ.ในกำร
เดนิทำง 

อ่ืน ๆ 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 

นายธราธร  สิทธิจีรัง   ความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรมความเป็นอยู ่
นายธนะกิจ  มาพนิ   การหาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท างานอิสราเอล 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร   ทุนส าหรับใชเ้ป็นค่าเดินทางไปท างานอิสราเอล 
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอิสรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม   ตอ้งกูค่้าใชจ่้าย เงินทุนในการเดินทาง ประมาณ 100,000 บาท 
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     ค่าใชจ่้ายส าหรับเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง   ไปอยูต่่างประเทศตอ้งพึ่งตวัเอง ช่วยเหลือตวัเอง 

รวม 4 2  

จากตารางท่ี 25 ปัญหาอุปสรรค ด้านค่านิยมในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  
สรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  
2. ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรมความเป็นอยู่ และการพึ่งพา

ตวัเองเม่ืออยูต่่างประเทศ เป็นตน้ 

ตำรำงที่  26 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลับจากการไปท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกับปัญหา
อุปสรรคดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ 

ผู้ตอบ 
แบบส ำรวจ 

ปัญหำอุปสรรค 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ ค่ำใช้จ่ำย 

กำรเดนิทำง 
อ่ืน ๆ 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายธราธร  สิทธิจีรัง   ตอ้งกูย้มืเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ แต่แหล่งเงินกูม้กัไม่อนุมติัการกูเ้งิน 
นายธนะกิจ  มาพนิ   ขาดเงินทุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางท าใหต้อ้งกูเ้งินก่อใหเ้กิด

ภาระหน้ีสิน 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร   ขาดเงินทุนในการเดินทาง  
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอิสรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม   ท่ีพกัในอิสราเอลหอ้งน ้ า หอ้งครัวไม่เพียงพอ ดา้นสุขภาพแพส้ารเคมี

จนป่วยหนกัและอาจถูกส่งตวักลบัทั้งท่ียงัไม่หมดหน้ีสิน   
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     ตอ้งกูย้มืเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางซ่ึงเป็นการสร้างภาระ
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ผู้ตอบ 
แบบส ำรวจ 

ปัญหำอุปสรรค 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ ค่ำใช้จ่ำย 

กำรเดนิทำง 
อ่ืน ๆ 

หน้ีสินก่อนไดไ้ปท างาน 
นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง   ท่ีอิสราเอลอากาศร้อนมาก 45 องศา ถา้อยูก่บันายจา้งจะดีกวา่ 

รวม 4 2  

จากตารางท่ี 26 ปัญหาอุปสรรค ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ สรุปไดด้งัน้ี  
1. ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างาน โดยคนงานท่ีผ่านการคดัเลือกตอ้งกู้ยืมเงิน    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซ่ึงถือเป็นการสร้างภาระหน้ีสินก่อนไดไ้ปท างาน  
2. ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาในเร่ืองของสุขภาพท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วเม่ือไปท างานประเทศอิสราเอล หรือการแพส้ารเคมีจากการท างานท าให้เจ็บป่วยหนกั และ
ถูกส่งกลบัประเทศไทยทั้งท่ียงัไม่หมดหน้ีสิน  

ส่วนที่ 2 : ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับข้อเสนอแนะ ผูท้  าการศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลจากผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน และคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทาง
กลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล โดยท าการสมัภาษณ์ตามกรอบแนวความคิดท่ีไดก้ าหนดไว้
ในเบ้ืองตน้  

ด้ำนควำมชัดเจนของนโยบำย : เป็นการศึกษาขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  
ในดา้นความชดัเจนของนโยบาย เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จในการน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานประเทศอิสราเอลไปสู่การปฏิบติั โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 27 

ตำรำงที่ 27  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอลเก่ียวกบัประเด็นขอ้เสนอแนะดา้นความชดัเจนของ
นโยบาย   

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

ลด
ค่ำ
ใช้
จ่ำ
ย 

ใน
กำ
รเด

ินท
ำงฯ

 

ด้ำ
นก

ำร
คดั

เลือ
ก/

 

โค
วต

ำฯ
 

ด้ำ
นย

ำเส
พต

ิด/
 

สุข
ภำ
พฯ

 

อื่น
 ๆ 

สุกญัญาภู่พฒันากลุ     เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลคนงานไทย ควรให้
นายจา้งอิสราเอลเป็นผูจ่้ายแต่เพียงผูเ้ดียว     

เบญจวรรณ อดทน      ควรมีวิ ธีการด า เนินงานของภาครัฐ ท่ีสามารถ
แทรกแซงตลาดเพื่อลดค่าบริการและค่าใช้จ่าย ของ
คนหางานในการเดินทางไปท างานประเทศ อิสราเอล 

วชิาดา จอร์จ     มีระบบการคดัเลือกคนงานท่ีเหมาะสม แทนการใช้
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
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ภำ
พฯ

 

อื่น
 ๆ 

วธีิจดัล าดบัผูส้มคัรโดยการสุ่มดว้ยคอมพิวเตอร์ 
    ควรมีการเจรจากบัประเทศอิสราเอลให้พิจารณาทบทวนลด

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของบริษทัจดัหางานอิสราเอล 
และIOM และใหก้ารดูแลท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้

    หาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ป้องกนัปัญหายาเสพติด และการให้ความรู้ความเขา้ใจ
แก่ ผูท่ี้เดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล  

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

    - ปรับกระบวนการคดัเลือก แทนระบบการใชค้อมพิวเตอร์   
สุ่มเลือก 
- นายจ้างกับลูกจ้างควรจะเห็นหน้าตา และทราบ
ขอ้มูลกนัก่อนการคดัเลือกไม่ใช่สุ่มเลือก เพื่อให้เกิด
ความตอ้งการจา้งงานท่ีตรงกนั ลดปัญหาแรงงานถูก
ส่งกลบัก่อนครบสญัญาจา้ง 

    เจรจา/หารือร่วมกนั เก่ียวกบัการป้องกนัสารเสพติด 

    ควรมีการอบรมแรงงานไทยในการปลูกจิตส านึก เรียนรู้ 
และเก็บเก่ียวประสบการณ์ในการท างาน แล้วน ามาต่อ
ยอดกบัชุมชน หรือบา้นเกิดเม่ือเดินทางกลบัมา 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

    กรมการจดัหางาน และองค์การ IOM  ร่วมพิจารณา
แนวทางในการลดค่าใชจ่้ายใหแ้ก่คนหางาน 

    หน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหาความ
ปลอดภัยในการท างานและปัญหายาเสพติดให้แก่
แรงงานไทย 

    การคดัเลือกคนงานควรเนน้ในเร่ืองความยติุธรรม และ
ความโปร่งใส รวมถึงต้องพิ จารณาในเร่ืองของ             
การคดัเลือกคนงานใหเ้หมาะสมกบังานดว้ย เพื่อใหเ้กิด 
best matcingทั้งในส่วนของนายจา้งและคนหางาน 

สนัติ เกิดประสพ     พิจารณาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางานให้
ใกลเ้คียงกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปอ่ืน ๆ  โดยวธีิรัฐจดัส่ง 

ส าราญ หมอนทอง     เนน้การประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจโทษภยัท่ีเกิดจากยาเสพติด รวมถึงช้ีแจงผลกระทบท่ีมี
ต่อการท างาน และสญัญาจา้ง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ    

     การขอรับสิทธิประโยชน์ เช่น เงินบิซูอิม/ แรงงาน คืน
ถ่ิน/การคุม้ครองคนหางานใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม  

วรานิษฐ ์      ควรมีการสัมภาษณ์  และคัด เลือกอย่างเข้มข้น 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
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 ๆ 

กีรติพงษเ์วคิน ประกอบกบัการคดัเลือกคนหางาน โดยการสุ่มดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร์ และจดัส่งตามล าดบัคิว เพื่อท าให้
นายจา้งได้แรงงานไทยท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความ
ตอ้งการ รวมถึงแรงงานไทยได้ท างานตรงกบัความ
ถนดัของตนเอง  

วรียา กิจวริยา     พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้ เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงานต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดแรงงานไทย
ในต่างประเทศใหมี้จ านวนมากยิง่ข้ึน 

วชั เกวสกลุ     ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองใหแ้รงงานไทยรู้ถึงโทษภยั 
และผลกระทบต่อการท างานท่ีเกิดจากปัญหายาเสพติด 

สัญญา จนัทร์ฉาย     ปรับกระบวนการรับสมัคร แทนระบบการใช้
คอมพิวเตอร์สุ่ม 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

    ปรับกระบวนการรับสมัครโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

กษมา ศรีมงคล     หน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหาความ
ปลอดภยัในการท างานและการคุม้ครองคนหางานให้
ไดรั้บความเป็นธรรม 

รวม 5 7 5 3  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  

 จากตารางท่ี 27 ขอ้เสนอแนะดา้นความชดัเจนของนโยบาย สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล ซ่ึงควรมีการเจรจากับ
ประเทศอิสราเอลให้พิจารณาทบทวนลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการของบริษทัจดัหางานอิสราเอล 
และองคก์าร IOM ให้ใกลเ้คียงกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานยงัประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงการให้
การดูแลคนงานท่ีเหมาะสม ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้โดยเฉพาะในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการดูแล
คนงานไทย ควรใหน้ายจา้งอิสราเอลเป็นผูจ่้ายแต่เพียงผูเ้ดียว  
 2. ดา้นการคดัเลือก/โควตาการจดัส่งคนงานไปท างานประเทศอิสราเอล  ควรมีระบบการ
คดัเลือกคนงานท่ีเหมาะสม แทนการใชว้ิธีจดัล าดบัผูส้มคัรโดยการสุ่มดว้ยคอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว 
แต่ควรมีการสัมภาษณ์ และคัดเลือกอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความต้องการจ้างงานท่ีตรงและ
เหมาะสมกับงาน นอกจากน้ีควรต้องเร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงานต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศใหมี้จ านวนมากยิง่ข้ึน 
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 3. ดา้นยาเสพติดและสุขภาพของคนงานท่ีไปท างานประเทศอิสราเอล ควรมีการเจรจา/
หารือความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัปัญหายาเสพติด  
 4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  เช่น  
 - ควรมีการอบรมแรงงานไทยในการปลูกจิตส านึก เรียนรู้ และเก็บเก่ียวประสบการณ์ 
ในการท างาน แลว้น ามาต่อยอดกบัชุมชน หรือบา้นเกิดเม่ือเดินทางกลบัมา                 
 - ให้ความรู้เก่ียวกบัการขอรับสิทธิประโยชน์ เช่น เงินบิซูอิม แรงงานคืนถ่ิน การคุม้ครอง
คนหางานใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม  
 - ควรหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัในการท างานและการ
คุม้ครองคนหางานใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม เป็นตน้ 

 ด้ำนกิจกรรม/โครงกำร: เป็นการศึกษาขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน        
ในดา้นกิจกรรม/โครงการ เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จในการน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ประเทศอิสราเอลไปสู่การปฏิบติั โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 28 

ตำรำงที่ 28  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรม/โครงการ 

ผู้ตอบ 
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ธ์ 
อื่น

 ๆ 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

    ปรับ เป ล่ียนกระบวนการคัด เลือกแรงงานไทยให้ มี
กระบวนการคดักรองแรงงานให้มากข้ึนเช่นให้มีกระบวนการ
ทดสอบความรู้ความสามารถดา้นงานเกษตร และทดสอบ
ความรู้สมรรถนะร่างกายของแรงงานก่อนท่ีจะข้ึนบัญชี
รายช่ือผูผ้า่นการทดสอบ   

เบญจวรรณ อดทน      ควรจัดให้มีศูนย์อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 
เพื่อใหค้วามรู้แก่แรงงานอยา่งเขม้ขน้ ส าหรับการเดินทางไป
ท างานโดยรัฐ และขณะเดียวกันประเทศปลายทางผู ้รับ
แรงงานไทย ควรมีศูนยพ์กัระหวา่งรอส่งกลบั เพื่ออบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนกลบัภูมิล าเนาหลงัครบสัญญาจา้ง รวมทั้ง
ใหมี้การช้ีแจงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก่อนเดินทางกลบัดว้ย 
 

วชิาดา  จอร์จ     - ควรมีการทบทวนบนัทึกความเขา้ใจทั้งในระดบัรัฐบาล 
และกับองค์การ IOM ผูด้  าเนินการจดัส่งร่วมกับกรมการ
จดัหางานเพื่อลดความขดัแยง้ในการด าเนินงาน 
- ควรปรับปรุงเร่ืองการแบ่งงานและอ านาจหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 
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ระหวา่ง กรมการจดัหางาน และ IOM 
    ควรปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงานบางขั้นตอนให้มี

ประสิทธิภาพ เช่น ระบบการคดัเลือกคนงาน 
เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์
 

    - กระบวนการคดัเลือกควรมีการสอบทกัษะ สัมภาษณ์ ตรวจโรค 
ก่อนท่ีจะน ารายช่ือไป “สุ่ม” โดยระบบ IT เรียงตามล าดบั   
- ควรมีการถ่าย VDO ในการสัมภาษณ์ เพื่อให้นายจา้ง ไดดู้บุคลิก 
และทกัษะการท างานของคนงาน และควรให้สิทธินายจา้งพิจารณา
คดัเลือกเขา้ท างานตามความตอ้งการ 

    - ก่อนไปท างานท่ีอิสราเอลตอ้งตรวจสารเสพติด  
- มีการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้คนงานหลงัจากท างาน
เป็นระยะ เพื่อป้องกนัคนงานจากอนัตรายจากสารเคมีท่ีเกิด
จากการท างาน  ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหค้นงานป่วยไม่สามารถ
ท างานได ้

    ขยายจ านวนรุ่นการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทยตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

    ควรเพิ่มวิธีการคัดเลือกคนหางาน นอกเหนือจากการ 
สุ่มเลือกและสัมภาษณ์เท่านั้น เช่น การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย 

สนัติ เกิดประสพ     ควรมีการคดัเลือกคนหางานอยา่งเขม้ขน้ 
ส าราญ หมอนทอง     โครงการแรงงานคืนถ่ิน 

    การประชาสมัพนัธ์โครงการอยา่งต่อเน่ือง 
    ขอรับการสนบัสนุนเงินงบประมาณ 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

    ขอรับการสนบัสนุนเงินงบประมาณ 

วรียา กิจวริยา     ควรเนน้การประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึงและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
    - ควรจดัเจา้หนา้ท่ีของรัฐมามีส่วนร่วมในโครงการ TIC ให้

มากกว่าน้ี  เช่น ในกระบวนการสัมภาษณ์ การรับเร่ือง
ร้องเรียน การจดัส่งคนงาน 
- ควรมีสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมกบัคนงานใหเ้พียงพอ 

วชั เกวสกลุ     รัฐน่าจะเขา้มาร่วมกบั TIC มากกว่าน้ี น่าจะเห็นว่าเราเป็น
หน่วยเดียวกนัท างานร่วมกนั 

สัญญา จนัทร์ฉาย     เนน้ประชาสมัพนัธ์ใหค้รอบคลุมทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี 
ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

    ตอ้งปรับปรุงท่ีระบบการคดัเลือกคนดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของแรงงานไทยและ
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นายจา้งอิสราเอลได ้
กษมา ศรีมงคล 
 

 

 

 

 

 

    - ควรก าหนดคุณสมบัติ ประสบการณ์ของผูส้มัครให้ชัดเจน 
และในขั้นตอนการคัดเลือก (Selection Process) ควรจะ
สัมภาษณ์ใหล้ะเอียดเพื่อให้ไดค้นท่ีมีคุณสมบติั ประสบการณ์ใน
การท างานเกษตร ไม่สูงหรือเต้ีย อว้นหรือผอมเกินไปไม่มี
ประวติัเก่ียวกบั  ยาเสพติด ประวติัเก่ียวกบัสุขภาพเบ้ืองตน้ 
ก่อนน าคนกลุ่มดงักล่าวท่ีผา่นการสมัภาษณ์เขา้สู่กระบวนการ
สุ่มเลือก (Simple random sampling) ซ่ึงถือเป็นวิธี ท่ีโปร่งใส 
ในการคัดเลือก และเข้าสู่ขั้นตอนจับคู่กับนายจ้างอิสราเอล 
(Matching Process) ต่อไป 
- ขั้นตอน Selection Process เป็นขั้นตอนท่ีควรให้ความส าคญั 
เพื่อจะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อให้ได้คนท่ี
เหมาะสมกับงาน เหมาะสมกับความต้องการของนายจ้าง 
ก่อให้ เกิดความเช่ือมั่นกับนายจ้าง รักษาตลาดแรงงาน        
ภาคเกษตรในอิสราเอลต่อไป 

รวม 7 3 3 6  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  
 จากตารางท่ี 28 ขอ้เสนอแนะดา้นกิจกรรม/โครงการ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การคดัเลือกคนงาน  ควรปรับเปล่ียนกระบวนการคดัเลือกแรงงานไทย ใหมี้การคดักรอง
แรงงานใหม้ากข้ึน  
 2. การอบรมใหค้วามรู้แก่คนงาน ควรจดัใหมี้ศูนยอ์บรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง 
โดยศึกษาอบรมใหค้วามรู้แก่แรงงานอยา่งเขม้ขน้ ส าหรับการเดินทางไปท างานโดยรัฐ และประเทศ
ปลายทางควรมีศูนยพ์กัระหว่างรอส่งกลบั เพื่ออบรมเตรียมความพร้อมก่อนกลบัภูมิล าเนาหลงัครบ
สญัญาจา้ง รวมทั้งควรมีการช้ีแจงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก่อนเดินทางกลบัดว้ย   
 3. การประชาสัมพนัธ์ ควรเนน้การประชาสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึงและครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพื่อให้
คนงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  
 4. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  เช่น   
  - ส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้คนงานหลงัจากท างาน เพื่อป้องกนัคนงานจากอนัตราย
จากสารเคมีท่ีเกิดจากการท างาน ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหค้นงานป่วยไม่สามารถท างานได ้  



101 
 

  - ควรมีการทบทวนบันทึกความเข้าใจทั้ งในระดับรัฐบาล และกับองค์การ IOM 
ผูด้  าเนินการจดัส่งร่วมกบักรมการจดัหางานเพื่อลดความขดัแยง้ในการด าเนินงาน รวมถึงปรับปรุง
การแบ่งงานและอ านาจหนา้ท่ีใหช้ดัเจน ระหวา่ง กรมการจดัหางาน และองคก์าร IOM  
  - ควรจดัสรรเงินงบประมาณใหเ้พียงพอในการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  - ควรจดัเจา้หนา้ท่ีของรัฐมามีส่วนร่วมในโครงการ TIC ใหม้ากข้ึน  
  - ควรมีสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมกบัคนหางานใหเ้พียงพอ 

ด้ำนทรัพยำกร : เป็นการศึกษาข้อเสนอแนะจากผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานในด้าน
ทรัพยากร เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการน านโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศ
อิสราเอลไปสู่การปฏิบติั โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 29 

ตำรำงที่ 29 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะดา้นทรัพยากร 
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สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

   เห็นควรให้ทางการอิสราเอลหรือองค์การ IOM สนับสนุนงบประมาณในการ
อบรมแรงงานไทยเน่ืองจากคนงานจะไดรู้้หลกัในการปฏิบติัตน เม่ือเดินทาง
ไปท างาน ณ ประเทศอิสราเอล ซ่ึงสามารถช่วยลดปัญหาแรงงานไทยกระท า
ผดิกฎ ระเบียบต่าง ๆ ในประเทศอิสราเอลไดใ้นระดบัหน่ึงดว้ย 

เบญจวรรณ 
อดทน  

   พฒันาระบบ IT ให้สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกับฐานขอ้มูลองค์การIOM 
เพื่อใหท้างการไทยเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการแรงงานไทย
ไปท างานอิสราเอลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วชิาดา  จอร์จ    ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอและครอบคลุมการด าเนินงานในทุก
กระบวนการ 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

   ควรจะมีการหารือร่วมกนัระหว่างกรมการจดัหางานและองค์การ IOM 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อปรับกระบวนการท างานท่ีบางอยา่งไม่จ าเป็น 

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

   องคก์าร IOM ควรพิจารณาขยบัขยายสถานท่ีท างาน ซ่ึงมีห้องประชุมเป็น
การเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการใหบ้ริการ 

สนัติ เกิดประสพ    ควรพิจารณาขยบัขยายสถานท่ีท างานให้กว้างขวางข้ึน เพื่อสามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส าราญ 
หมอนทอง 

   ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมใหค้รอบคลุมการด าเนินงานในทุกกระบวนงาน 
เพื่อด าเนินการตามนโยบายใหบ้รรลุผล 

   พฒันาระบบไอทีท่ีทนัสมยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึง
ตอ้งสามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการใช้
ประโยชน์ของขอ้มูลของระหวา่งหน่วยงาน 
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วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

   ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานในแต่ละปี 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามนโยบายใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

วรียา กิจวริยา    ขยายพื้นท่ีการให้บริการเพื่อให้คนงานมาติดต่อได้สะดวกข้ึนลดความ
วุน่วายจากการใชส้ถานท่ีในการด าเนินการจดัส่งแรงงานรวมกบัประเทศ
อ่ืน ๆ  ซ่ึงจะสร้างความไม่สะดวกกบัผูรั้บบริการ อีกทั้ง  เม่ือมีการประชุม
ช้ีแจงหรืออบรมแรงงานไทย ในเร่ืองต่าง ๆ ก็จะไม่ตอ้งรอคิวในการใช้
หอ้งประชุมซ่ึงเป็นการเสียเวลาดว้ย 

วชั เกวสกลุ    ควรขยายสถานท่ีให้กวา้งขวางเพียงพอต่อการให้บริการท่ีมีปริมาณมาก 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวก และสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สัญญา จนัทร์ฉาย    ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ 

ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

   จดัสรรงบประมาณให้ตรงตามความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้เกิด
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

กษมา ศรีมงคล    ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อสามารถให้บริการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถมี
พื้นท่ีใชใ้นการอ านวยความสะดวกแก่ผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งเต็มท่ี ลดความ
วุน่วาย กรณีมีผูม้าใชบ้ริการพร้อมกนัในปริมาณมาก 

รวม 7 5 2  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น)  

 จากตารางท่ี 29 ขอ้เสนอแนะดา้นทรัพยากร สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นงบประมาณ ควรขอรับการสนบัสนุนงบประมาณให้เพียงพอกบัปริมาณงานในทุก
กระบวนงาน นอกจากน้ีควรมีการหารือกับหน่วยงานขององค์การ IOM เพื่อให้สนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนงานการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ประเทศอิสราเอล โดยเฉพาะในส่วนของการอบรมคนงานก่อนเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 
เพราะจะช่วยให้คนงานได้รู้หลักในการปฏิบัติตนเม่ือเดินทางไปท างาน ณ ประเทศอิสราเอล         
ซ่ึงสามารถช่วยลดปัญหาแรงงานไทยกระท าผดิกฎ ระเบียบต่าง ๆ ในประเทศอิสราเอลได ้  
 2. ดา้นสถานท่ี  ควรขยายสถานท่ีให้บริการเพื่อลดความวุ่นวาย จากการใชส้ถานท่ีในการ
ด าเนินการจดัส่งแรงงานรวมกบัประเทศอ่ืน ๆ อีกทั้งเม่ือมีการประชุมช้ีแจงหรืออบรมแรงงานไทย
ในเร่ืองต่าง ๆ กจ็ะไม่ตอ้งรอคิวในการใชห้อ้งประชุมซ่ึงเป็นการเสียเวลาดว้ย 
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 3. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  เช่น  
  - ควรจะมีการหารือร่วมกนัระหว่างกรมการจดัหางานและองคก์าร IOM อยา่งนอ้ยปีละ    
1 คร้ัง เพื่อปรับกระบวนการท างานบางอยา่งท่ีไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการแลว้ 
  - พฒันาระบบไอทีท่ีทันสมยั สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน: เป็นการศึกษาขอ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จในการน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ประเทศอิสราเอลไปสู่การปฏิบติั โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 30 

ตำรำงที่ 30  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

ผู้ตอบ 
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สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

   ควรจดัสรรเจา้หนา้ท่ีภาครัฐใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 

เบญจวรรณอดทน     ควรจดัสรรเจา้หนา้ท่ีภาครัฐใหเ้หมาะสมต่อปริมาณงานบริการ 
วชิาดา  จอร์จ    สร้างความรู้ และความเขา้ใจดา้นนโยบายแก่เจา้หนา้ท่ีระดบั

ปฏิบติั 
เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

   เจา้หนา้ท่ีรัฐควรมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการปฏิบติังาน          
เพื่อสามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้

สุวกลุ   
ไตรรัตน์ผลาดล 

   สร้างความรู้ และความเขา้ใจดา้นนโยบายแก่เจา้หนา้ท่ีระดบั
ปฏิบติั 

สนัติ เกิดประสพ    ควรจัดสรรเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้เหมาะสมต่อปริมาณงาน
บริการ 

ส าราญหมอนทอง    เพิ่มเจา้หนา้ท่ีรัฐเพื่อใหเ้พียงพอในการใหบ้ริการผูม้าติดต่อ 
วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

   การเพิ่มอตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีรัฐให้เพียงพอสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีขององคก์าร IOM 

วรียา กิจวริยา    ควรจดัสรรเจา้หนา้ท่ีภาครัฐใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังาน 
วชั เกวสกลุ    ควรจดัสรรเจา้หน้าท่ีภาครัฐให้เพียงพอในการปฏิบติั และ

สามารถช่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีองค์การ 
IOM ไดอ้ยา่งคล่องตวั 

สัญญา จนัทร์ฉาย    เจา้หน้าท่ีรัฐ ควรจะมีการส่งมอบงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
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ในการปฏิบติังาน เม่ือมีการปรับเปล่ียน  หรือโยกยา้ย 
ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

   ควรเพิ่มอตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การปฏิบติังานท่ีอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของรัฐ รวมถึง
ช่วยสามารถช่วยสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ีองคก์าร 
IOM ไดอ้ยา่งคล่องตวั 

กษมา ศรีมงคล    ควรเพิ่มอัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้เพียงพอต่อ
ภารกิจการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลใน
กระบวนงานท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของภาครัฐ 

รวม 9 2 2  

 จากตารางท่ี 30 ขอ้เสนอแนะดา้นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นความเพียงพอของเจา้หน้าท่ี ควรเพิ่มอตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีรัฐให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาครัฐ รวมถึงให้เพียงพอในการ
สนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM ไดอ้ยา่งคล่องตวั 
 2. ด้านการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี  ควรสร้างความรู้ และความเขา้ใจ        
ดา้นนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจอยา่งชดัเจน  
 3. ดา้นการถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ี  ควรมีการส่งมอบงาน และถ่ายทอดองคค์วามรู้
ในการปฏิบติังาน เพื่อสามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้หากมีการปรับเปล่ียนหรือโยกยา้ยเจา้หน้าท่ี
ของรัฐ 

 ด้ำนปัจจัยภำยนอก  
 เป็นการศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล โดยผูท้  าการศึกษา   
ไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานตามนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลให้มีประสิทธิภาพ        
มากยิ่งข้ึน โดยในคร้ังน้ีผูท้  าการศึกษาได้ท าการศึกษา ตามกรอบการศึกษาด้านปัจจัยภายนอก 
จ านวน 3 ดา้น  ไดแ้ก่  
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 1) ดา้นการเตรียมความพร้อม โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 31 
 2) ดา้นค่านิยมในการไปท างานต่างประเทศ โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 32 
 3) ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ โดยปรากฏผลตามตารางท่ี 33 
ตำรำงที่ 31  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ
ดา้นการเตรียมความพร้อม 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

ด้ำ
นก

ำร
เข้
ำถ
ึง

ข้อ
มูล
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วส

ำร
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คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 

นายธราธร  สิทธิจีรัง   ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น การรับสมัครเดินทางไป
ท างานต่างประเทศให้ครอบคลุมทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี เพื่อให้คนหางาน หรือผูท่ี้
สมคัรเดินทางไปท างานต่างประเทศ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงช่วยลดปัญหาการ
ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ของคนหางานได ้

นายธนะกิจ  มาพนิ   ควรมีการแนะน าการเดินทางไปยงักรมการจัดหางาน เช่น จัดท าแผนท่ี
ประชาสัมพนัธ์บนเว็บไซต์  หรือจดัท ารายละเอียดในการเดินทางโดยรถ
สาธารณะ หรือมีบริการรถรับส่งคนหางานจากสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร และ
สถานีรถไฟมายงักรมการจดัหางาน  

นายววิฒัน์ พรหมบุตร   ควรมีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใหค้รอบคลุมทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี 
แรงงำนไทยที่เดนิทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม   ประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึงครอบคลุม 
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     ประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึงครอบคลุม 
นายภาณุพงศ ์ 
ขอขนักลาง 

  ประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึงครอบคลุม 

รวม 5 1  

จากตารางท่ี 31 ขอ้เสนอแนะดา้นการเตรียมความพร้อม สรุปไดด้งัน้ี 
1. ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร  ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ครอบคลุม

ทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี เพื่อใหค้นหางานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  
2. ดา้นการเดินทางมาติดต่อกรมการจดัหางาน ควรมีการแนะน าการเดินทางไปยงักรมการ

จดัหางาน เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการเดินทาง 
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ตำรำงที่  32 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ
ดา้นค่านิยมในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ สนับสนุน

แหล่งเงนิทุน 
ด้ำนกำร
ฝึกอบรม 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายธราธร  สิทธิจีรัง   ควรเนน้การฝึกอบรมภาษาก่อนการเดินทางไปท างาน 
นายธนะกิจ  มาพนิ   ภาครัฐควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเพื่อเป็น

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร   ภาครัฐควรสนบัสนุนแหล่งเงินทุน 
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลับจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม   ภาครัฐควรมีการหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่ าให้แก่

คนหางาน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างาน  
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการกูเ้งินนอกระบบ 

นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     ภาครัฐควรสนบัสนุนแหล่งเงินทุน 
นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง   ควรเนน้การฝึกอบรม และน าเสนอประสบการณ์แรงงาน

ท่ีอยูใ่นอิสราเอล เพื่อเป็นแนวทางใหค้นงานสามารถดูแล
ตนเองไดอ้ยา่งดี และเหมาะสมเม่ืออยูต่่างประเทศ 

รวม 4 2  

จากตารางท่ี 32 ขอ้เสนอแนะดา้นค่านิยมในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ สรุปได้
ดงัน้ี 

1. สนับสนุนแหล่งเงินทุน โดยภาครัฐควรเขา้มามีบทบาทในการสนับสนุนแหล่งเงินทุน
ดอกเบ้ียต ่าใหแ้ก่คนหางาน เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท างาน ซ่ึงช่วยลดปัญหาการกูเ้งิน
นอกระบบ  

2. ด้านการฝึกอบรม ควรเน้นการฝึกอบรมและน าเสนอประสบการณ์แรงงานท่ีอยู่ใน
อิสราเอล เพื่อเป็นแนวทางใหค้นงานสามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งดี และเหมาะสมเม่ืออยูต่่างประเทศ 
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ตำรำงที่ 33  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ
ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 
รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ ค่ำใช้จ่ำย 

กำรเดนิทำง 
อ่ืน ๆ 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายธราธร  สิทธิจีรัง   ควรมีการรับรองจากกรมการจดัหางาน เพื่อเป็นเอกสารในการ

อา้งอิงให้แหล่งเงินกูอ้นุมติัให้กูเ้งินไปจ่ายค่าบริการให้ TIC เป็น
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไดง่้าย 

นายธนะกิจ  มาพนิ   ควรสนบัสนุนแหล่งเงินทุน 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร   รัฐน่าจะสนบัสนุนใหกู้เ้งิน หาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่าในการเดินทาง 
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลับจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม   ควรให้นายจ้างดูแลเร่ืองท่ีพักอาศัย ห้องน ้ า มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกมากกวา่น้ี  
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     ภาครัฐควรสนบัสนุนแหล่งเงินทุน 
นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง   ควรมีการแนะน าวธีิการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพอากาศ และวธีิการ

ด ารงชีวติในต่างประเทศ 
รวม 4 2  

 จากตารางท่ี 33 ขอ้เสนอแนะดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ซ่ึงภาครัฐควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงิน 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมถึงควรมีการออกเอกสารรับรองจากกรมการจดัหางาน เพื่อเป็น
หลกัฐานในการอา้งอิงใหแ้หล่งเงินกูย้นิยอมอนุมติักูเ้งินใหแ้ก่คนงาน  
 2. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น ควรมีการแนะน าวิธีการปรับตวัให้เขา้กับสภาพอากาศ และ
วิธีการด ารงชีวิตในต่างประเทศ รวมถึงควรมีการประสานให้นายจา้งดูแลเร่ืองท่ีพกัอาศยั ห้องน ้ า    
มีส่ิงอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นมากกวา่น้ี 

 
กำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศของกรมกำรจัดหำงำน 
: กรณีศึกษำกำรส่งแรงงำนไปท ำงำนในประเทศอสิรำเอล 

จากการวิเคราะห์ความส าคญัของปัญหาในการท าวิจยัคร้ังน้ีในเบ้ืองตน้ ผูท้  าการศึกษา 
พบว่าการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร ดงันั้น จึงไดท้  าการศึกษาการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ในต่างประเทศของกรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอลท่ีมี
อยู่ในปัจจุบนั จากปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ 3 ดา้น คือ 1) ดา้นความต่อเน่ืองของการ
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ด าเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหาร 2) ดา้นความคุม้ค่าในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 
และ3) ประเด็นความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกรมการจดัหางาน เก่ียวกบัความส าเร็จของการ
น านโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศโดยภาครัฐ : กรณีศึกษาการจัดส่ง
แรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลโดยผลจากการศึกษามีดงัน้ี 

 1) ประเด็นควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของผู้บริหำร: เป็นการศึกษา
เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อการด าเนินการนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ในต่างประเทศโดยภาครัฐไปปฏิบติั : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 
อยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏตามตารางท่ี 34 

ตำรำงที่ 34  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกบัประเด็นความต่อเน่ืองของการด าเนินการ
ตามนโยบายของผูบ้ริหาร  
 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมต่อเน่ืองของกำร
ด ำเนินงำน 

ควำมเห็นด้ำนบวก 
ต่อเน่ือง 

ไม่
ต่อเน่ือง 

สุกญัญา 
ภู่พฒันากลุ 

  การด าเนินการตามนโยบายการจดัส่งโดยรัฐมีความต่อเน่ือง  มาตั้งแต่ปี 
2555 จนถึงปัจจุบนั    

เบญจวรรณ 
อดทน   

  มีความต่อเน่ือง และมีการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของนโยบาย เป็นประจ าทุกปี โดยจะมีการประชุมประจ าปี
ร่วมกบัผูบ้ริหารโครงการ และผูแ้ทนอิสราเอล 

วชิาดา  จอร์จ 
 
 
 
 

   นโยบายการจดัส่งไปท างานประเทศอิสราเอล  เป็นนโยบายท่ีมีความ
ต่อเน่ือง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนัท่ีมีการจดัท าบนัทึกความ
เขา้ใจระหว่างประเทศอิสราเอลกบัประเทศไทย แต่ความเขม้ขน้ในการ
ด าเนินการระหว่างผูบ้ริหารในแต่ละยคุให้ความส าคญัท่ีแตกต่างกนันโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปัจจุบนัไดใ้ห้ความส าคญัในการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศโดยรัฐ 
 

เบญจวรรณ 
สุ่มไพบูลย ์

  แม้ว่านโยบายของผูบ้ริหาร แต่ละยุคก็เปล่ียนแปลงไปตามผูบ้ริหาร  ซ่ึงบางคน 
ไม่ส่งเสริมการไปท างานต่างประเทศ หรือบางท่าน   ก็ให้ความส าคญั
เร่ืองการจัดส่งโดยรัฐต่อรัฐแต่นโยบายนั้ นยงัคงต้องด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ืองเพราะเป็นการลงนาม MOU ระหวา่งไทยกบัอิสราเอล 

สุวกลุ 
ไตรรัตน์ผลาดล   

  ได้ด าเนินการตามนโยบายมาอย่างต่อเน่ือง ตั้ งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน     
(แต่ผูบ้ริหารบางท่านอาจจะให้ความส าคญั และเร่งรัดการด าเนินการมาก
เป็นพิเศษ) 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมต่อเน่ืองของกำร
ด ำเนินงำน 

ควำมเห็นด้ำนบวก 
ต่อเน่ือง 

ไม่
ต่อเน่ือง 

สนัติ เกิดประสพ   มีความต่อเน่ืองในการด าเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหาร เน่ืองจากมี
การลงนามขอ้ตกลง MOU ดา้นการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศ
อิสราเอล ระหวา่งไทยกบัอิสราเอล 

ส าราญ
หมอนทอง 

   มีความต่อเน่ืองและเหมาะสมเพราะมีการลงนามข้อตกลง MOU กัน
ระหว่างไทยและอิสราเอล อีกทั้ งนโยบายนั้ นมีความคุ้มค่า เพิ่มโอกาส
แรงงานไทยไดไ้ปท างานยงัอิสราเอลโดยประหยดัค่าใชจ่้าย 

วรานิษฐ ์
กีรติพงษเ์วคิน 

  มีความต่อเน่ืองของการด าเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหาร เน่ืองจากกฎ 
ระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบติังานท่ีใชใ้นกระบวนการจดัส่ง และการคุม้ครอง สิทธิ
ประโยชน์แรงงานในอิสราเอลมาจากการลงนามความร่วมมือ MOU 
ระหวา่งรัฐบาลไทย และรัฐบาลอิสราเอล 

วรียา กิจวริยา   ต่อเน่ือง เพราะท าตามขอ้ตกลงท่ีเขียนไวใ้น MOU 
วชั  เกวสกลุ   ในส่วนของเจา้หนา้ท่ี TIC มีความต่อเน่ืองและมีความพยายามพฒันาการ

จดัส่งใหไ้ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
สัญญา จนัทร์ฉาย   มีความต่อเน่ือง เพราะเป็นการลงนามขอ้ตกลงระหวา่งไทย และอิสราเอล 
ศกัดินาถ 
สนธิศกัด์ิโยธิน 

  การจดัส่งแรงงานไทยมาท างานภาคเกษตรท่ีอิสราเอลในระบบรัฐต่อรัฐ 
เร่ิมตน้ในปี 2555 จวบจนถึงปัจจุบนัยงัคงด าเนินการภายใตค้วามตกลงเดิม
ทุกประการ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือผูบ้ริหารของกระทรวงแรงงาน
ไทยท่ีผ่านมา ไม่มีผลกระทบต่อความตกลงน้ี ท าให้การด าเนินนโยบายมี
ความต่อเน่ือง  

กษมา ศรีมงคล   มีความต่อเน่ืองของการด าเนินการตามนโยบายของผู ้บริหารมีทิศทาง 
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงแรงงาน ไดแ้ก่ การส่งเสริมการไป
ท างานต่างประเทศโดยการจดัส่งโดยรัฐ และสอดคลอ้งกบันโยบายการ
น าเขา้แรงงานต่างชาติของรัฐอิสราเอล ซ่ึงมีนโยบายการน าเขา้แรงงาน
โดยการท า MOU กบัประเทศผูส่้งแรงงานเท่านั้น 

รวม 13 -  

 จากตารางท่ี 34 สรุปไดว้่าทั้ง 13 คน เห็นวา่ผูบ้ริหารมีการด าเนินการตามนโยบายการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลอยา่งต่อเน่ือง  

 2) ประเด็นด้ำนควำมคุ้มค่ำในกำรเดินทำงไปท ำงำนประเทศอิสรำเอล: เป็นการศึกษาถึง
มุมมองของคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบั
จากการไปท างานประเทศอิสราเอล เก่ียวกบัการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ในต่างประเทศของกรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอลว่ามี
ความคุม้ค่าหรือไม่ อย่างไร รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบในด้านความคุม้ค่า และ



110 
 

ขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา อุปสรรคดงักล่าว ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดศึ้กษาประเด็นน้ี
โดยการสัมภาษณ์คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอลซ่ึงผลการศึกษาปรากฏตามตารางท่ี 35-38 

ตำรำงที่ 35 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลฯ  
เก่ียวกบัความคุม้ค่าในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล โดย (รัฐ) กรมการจดัหางานจดัส่ง 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ควำมคุ้มค่ำในกำร
เดนิทำงไปท ำงำนฯ รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
คุ้มค่ำ ไม่คุ้มค่ำ 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายธราธร  สิทธิจีรัง   คุม้ค่าเพราะเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย โดยในอดีตเป็น บริษทัจดัหางานเป็นผู ้

จดัส่ง ตอ้งเสียค่าบริการ สูง 200,000 บาทแต่หากเดินทางโดยรัฐ
ส่ง ค่าใชจ่้ายจะนอ้ยมาก 

นายธนะกิจ  มาพนิ   มีความคุม้ค่า สามารถไปท างานไดถึ้ง 5 ปี มีความมัน่ใจว่าไม่ถูก
หลอกลวง 

นายววิฒัน ์ พรหมบุตร   คุม้ค่าเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย และมัน่ใจไดว้า่ไม่ถูกหลอกลวง 
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลับจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม   คุม้ค่ามาก  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางโดยรัฐราคาถูกมากกวา่บริษทั

จดัส่ง 
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     คุม้ค่ากว่าไปโดยการเดินทางไปโดยบริษทัเอกชนไดไ้ปท างาน

แน่นอน จ่ายหน้ีสินหมดไวมีเงินเหลือเกบ็ 
นายภาณุพงศ ์ ขอขนักลาง   คุม้ค่า เน่ืองจากค่าเดินทางไม่แพง 75,000 บาท เม่ือก่อนไปกับ

บริษทัจดัส่ง 300,000 – 400,000 บาท 
รวม 6 -  

 จากตารางท่ี 35 สรุปไดว้่าทั้ง 6 คน เห็นว่าการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลโดย (รัฐ) 
กรมการจดัหางานจดัส่งมีความคุม้ค่ามาก  

ตำรำงที่ 36 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล
ฯ เก่ียวกบัขอ้ดี ขอ้เสียในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล โดย (รัฐ) กรมการจดัหางานจดัส่ง 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อด/ีข้อเสียในกำร
เดนิทำงไปท ำงำนฯ รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
ข้อด ี ข้อเสีย 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายธราธร  สิทธิจีรัง   เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย ไม่เส่ียงโดนหลอกลวง 
นายธนะกิจ  มาพนิ   เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย ไม่เส่ียงโดนหลอกลวง 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร   สร้างความมัน่ใจไดว้า่ไม่โดนหลอกลวง 
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลับจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
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ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อด/ีข้อเสียในกำร
เดนิทำงไปท ำงำนฯ รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 
ข้อด ี ข้อเสีย 

นายดนุพล  บุญเทียม   มีขอ้ดี คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรัฐถูกกว่าบริษทัจดัส่ง  
มีโอกาสไปท างานต่างประเทศแน่นอนไม่ถูกหลอก มีการ
ช่วยเหลือ มีเงินชดเชย 

นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็     ขอ้ดีไดง้านท าแน่นอน  เงินเหลือแน่นอน 
นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง   รัฐจดัส่งดีแน่นอน ราคาถูก ได้ไปแน่นอน ขอแค่ตรวจโรคผ่าน  

ประวติัผา่น  ถือวา่รอไม่นาน 
รวม 6 -  

จากตารางท่ี 36 สรุปไดว้่าทั้ง 6 คน เห็นว่าการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลโดย (รัฐ) 
กรมการจดัหางานจดัส่งมีขอ้ดี และไม่มีขอ้เสียแต่อยา่งใด  

ตำรำงที่ 37  การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลฯ เก่ียวกบัปัญหา/อุปสรรคดา้นความคุม้ค่า 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ ด้ำนงำน/ 
นำยจ้ำง 

ค่ำ 
ตอบแทน 

อ่ืน ๆ 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 

นายธราธร  สิทธิจีรัง    ไม่สามารถเลือกสถานท่ีท างาน หรือเลือกนายจา้งได ้ 
นายธนะกิจ  มาพนิ    ไม่สามารถเลือกงานท่ีเหมาะสมกบัความถนดัได ้ 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร    นายจา้งจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามสญัญาจา้ง  
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลบัจำกกำรไปท ำงำนประเทศอิสรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม    - อาจถูกหลอกจากการเปล่ียนนายจา้งเม่ือไปท างานท่ี

อิสราเอลแลว้  
- รัฐดูแลคนงานท่ีอิสราเอลไม่ทัว่ถึง /นายจา้งใชง้านคุม้มาก 

นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็      - ไม่สามารถเลือกสถานท่ีท างานหรือเลือกนายจา้งได ้ 
- งานหนกัไม่ค่อยไดพ้กัค่าตอบแทนไดน้อ้ยกวา่ท่ีอ่ืน 

นายภาณุพงศ ์ ขอขนักลาง    - ซ้ือขา้ว อาหารรับประทานเอง  ซ้ืออุปกรณ์ในการท างาน  
- ค่าจา้งจ่ายไม่ตรงตามสัญญาจา้ง หักค่าน ้ า ค่าไฟ ค่า
เช่าท่ีพกัซ่ึงไม่ไดแ้จง้ไวใ้นสญัญาจา้ง 

รวม 4 2 2  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น) 
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จากตารางท่ี 37 ปัญหา อุปสรรคดา้นความคุม้ค่า  สรุปไดด้งัน้ี 
 1) ปัญหาดา้นงาน/นายจา้ง พบว่าการเดินทางไปท างานโดยรัฐจดัส่งนั้น คนงานไม่สามารถ
เลือกสถานท่ีท างาน หรือเลือกนายจา้งได ้รวมถึงยงัไม่สามารถเลือกงานท่ีเหมาะสมกบัความถนัด
ของตนเองได ้อีกทั้งนายจา้งส่วนใหญ่ใชง้านคุม้มากไม่ค่อยไดพ้กัผอ่น 
 2) ปัญหาด้านค่าตอบแทน พบว่านายจ้างประเทศอิสราเอลจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไป 
ตามสญัญาจา้งท่ีกรมการจดัหางานแจง้แก่คนงาน   
 3) ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาการถูกหลอกลวงจากนายหน้าท่ีชักชวนเร่ืองเปล่ียนนายจา้ง   
เม่ือเร่ิมไปท างานท่ีประเทศอิสราเอล ปัญหาภาครัฐดูแลคนงานท่ีอิสราเอลได้ไม่ทั่วถึง ปัญหา
นายจา้งหักค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าเช่าท่ีพกัจากค่าจา้งซ่ึงไม่ไดแ้จง้ไวใ้นสัญญาจา้ง รวมถึงตอ้งจ่ายเงินซ้ือ
อุปกรณ์ในการท างานเอง เช่น ถุงมือ เป็นตน้ 

ตำรำงที่  38 การเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์คนหางานท่ีต้องการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลฯ เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะดา้นความคุม้ค่า 

ผู้ตอบ 
แบบสัมภำษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

รำยละเอยีดกำรสัมภำษณ์ 

กำ
รค

ดัเ
ลือ

กค
นง

ำน
 

ค่ำ
ตอ

บแ
ทน

 

อื่น
 ๆ 

คนหำงำนที่ต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายธราธร  สิทธิจีรัง    ควรปรับปรุงระบบการคดัเลือกคนงานให้สามารถเลือกท างาน

ท่ีตอ้งการได ้
นายธนะกิจ  มาพนิ    ควรเปิดโอกาสใหค้นงานเลือกงานและนายจา้งได ้ตามความตอ้งการ 
นายววิฒัน ์ พรหมบุตร    ควรมีการประสานงานของเจา้หน้าท่ีรัฐ เพื่อดูแลค่าตอบแทนของ

คนงานใหเ้ป็นไปตามสัญญา 
แรงงำนไทยที่เดินทำงกลับจำกกำรไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล 
นายดนุพล  บุญเทียม    ควรดูแลปัญหายาเสพติด และการจ่ายค่าแรงงานของนายจา้งให้

เป็นไปตามกฎหมาย 
นายกิตติศกัด์ิ โกเมก็      ควรเปิดโอกาสใหค้นงานเลือกงานและนายจา้งได ้ตามความตอ้งการ 
นายภาณุพงศ ์ขอขนักลาง    ควรมีการเตรียมความพร้อมแก่คนงานท่ีจะไปท างานใหรู้้วธีิเผชิญ

ความล าบากท่ีเกิดจากสภาพอากาศ ท่ีไม่คุน้ชิน ซ่ึงอาจเป็นปัญหา
ต่อสุขภาพได้ และประชาสัมพันธ์โทษภัยของ ยาเสพติด  
เผือ่คนงานหลงระเริงเสพยา และอบายมุข  

รวม 3 2 2  

(หมายเหตุ : สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ดา้น) 
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จากตารางท่ี 38 ขอ้เสนอแนะดา้นความคุม้ค่า สรุปไดด้งัน้ี  
1) การคดัเลือกคนงาน ควรมีการปรับปรุงระบบการคดัเลือกคนงาน โดยควรเปิดโอกาส 

ใหค้นงานสามารถเลือกงานและนายจา้งไดต้ามความตอ้งการ 
2) ดา้นค่าตอบแทน ควรมีการประสานงานเจา้หน้าท่ีรัฐเพื่อดูแลค่าตอบแทนของคนงาน 

ใหเ้ป็นไปตามสัญญา และเป็นไปตามกฎหมาย   
3) ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น ควรมีการเตรียมความพร้อมแก่คนงานท่ีจะไปท างานให้รู้วิธี

เผชิญความล าบากท่ีเกิดจากสภาพอากาศท่ีไม่คุ ้นชิน ซ่ึงอาจเป็นปัญหาต่อสุขภาพได้ และ
ประชาสมัพนัธ์โทษภยัของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ  

3) ประเด็นควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกรมกำรจัดหำงำนในกำรให้บริกำรเกีย่วกบั
กำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนในประเทศอสิรำเอล  
 เป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกรมการจัดหางานในการ
ให้บริการเก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอล ซ่ึงผูท้  าการศึกษาไดศึ้กษา 
ในประเด็นน้ีดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจาก
คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไป
ท างานประเทศอิสราเอลท่ีมาใชบ้ริการ ณ กรมการจดัหางาน  จ านวน 101 คนซ่ึงในจ านวนดงักล่าวได้
รวมคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการ
ไปท างานประเทศอิสราเอล ท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key informants)ในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
จ านวน 6 คน ไวด้ว้ยแลว้ ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและ
แรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 101 คน จ าแนกตามเพศ อาย ุ
การศึกษา และจ านวนคร้ังท่ีสมคัรเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณไดจ้ากสูตร มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 

  ค่ำร้อยละ  =                                    X 100 
 
 

 

 

 

 

ค่ำจ ำนวนที่ค ำนวณ
ค่ำจ ำนวนทั้งหมด 
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ตำรำงที่ 39 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
101 
0 

 
100.00 
0.00 

รวม 101 100.00 

ช่วงอำยุ 
 อายไุม่เกิน 25 ปี  
 อาย ุ26-30 ปี 
 อาย ุ31-35 ปี 
  อาย ุ36-40 ปี 

 
15 
34 
37 
15 

 
14.85 
33.66 
36.63 
14.85 

รวม 101 100.00 

ระดับกำรศึกษำ 
 ระดบัประถมศึกษา 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ระดบัปริญญาตรี 

 
32 
26 
24 
9 
6 
4 

 
31.68 
25.74 
23.76 
8.91 
5.94 
3.96 

รวม 101 100.00 

จ ำนวนคร้ังของกำรสมัครไปท ำงำนทีป่ระเทศอสิรำเอล 
 1 คร้ัง 
 2 คร้ัง 
 4 คร้ัง 
 11 คร้ัง 

 
94 
5 
1 
1 

 
93.07 
4.95 
0.99 
0.99 

รวม 101 100.00 
 

  จากตารางท่ี 39 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นคนหางานท่ี
ตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างาน 
ประเทศอิสราเอล จ านวน 101 คน พบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล 
ทั้งหมดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปีมากท่ีสุด จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.63 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 33.66 
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อายุระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.85 อายุไม่เกิน 25 ปีจ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.85 ตามล าดบั และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.68รองลงมา คือ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.76 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.94 ระดบัปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.96 ตามล าดบั  และส่วนใหญ่
สมคัรเดินทางไปท างานท่ีประเทศอิสราเอล จ านวน 1 คร้ัง มีอยู ่94 คน คิดเป็นร้อยละ 93.07 สมคัร
จ านวน 2 คร้ัง มีอยู่ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 สมคัรจ านวน 4 คร้ัง มีอยู่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 
และผูท่ี้สมคัรมาแลว้ จ านวน 11 คร้ัง  มีอยู ่1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 ตามล าดบั 

ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู ้รับบริการของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 101 คน          
เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Form) โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1.ดา้นผูใ้หบ้ริการ จ านวน 4 ขอ้ 
 2. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร จ านวน 3 ขอ้ 
 3. ดา้นความสะดวก จ านวน 4 ขอ้ 
 4. ดา้นการเขา้ถึงหน่วยงาน จ านวน 2 ขอ้ 
 5. ดา้นช่องทางในการติดต่อ จ านวน 2 ขอ้ 
โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับดว้ยวิธีการหา
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และการ
แปลความหมายค่าเฉล่ียเลขคณิตของระดับความพึงพอใจของผูรั้บบริการค านวณได้จากสูตรมี
รายละเอียดดงัน้ี 
กำรหำค่ำอตัรภำคช้ัน  
 ช่วงความกวา้งยาวของอตัรภาคชั้น = 
 
    = 
 

    =     0.67      
การแปลความหมาย 
 - ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยู่ในระดับมากหมายถึง ผูรั้บบริการท่ีให้ค่า
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.34 - 3.00  
  - ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางหมายถึง ผูรั้บบริการท่ีให ้   
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง0.67 - 1.33 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 
จ านวนชั้น 

 3-1 
3 
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 - ความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมอยู่ในระดับน้อยหมายถึง ผูรั้บบริการท่ีให้ค่า
คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง0.00 – 0.66 
การหาค่าเฉลีย่เลขคณติ (Arithmetic Mean)  
∑𝑥𝑖 เม่ือ�̅� แทน ค่าเฉล่ีย 
  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

               N  แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
 
∑𝑥𝑖

𝑁
 แทนค่าสูตร�̅� =  

  
    = 
 
    = 

�̅� 
    =         2.95 
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
 ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัค่าเฉล่ียเลขคณิตเพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของคะแนนในแต่ละขอ้
หลกัการของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะพิจารณาค่าของขอ้มูลแต่ละค่ามีความแตกต่างจากค่าเฉล่ีย
เพียงใดกล่าวคือเป็นการน าขอ้มูลทุกค่ามาหาผลต่างกบัค่าเฉล่ียดงัน้ี 
 เม่ือ  S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Xi  แทน ขอ้มูล (ตวัท่ี 1, 2, 3,...,N)  
�̅� แทน  ค่าเฉล่ีย 
 n  แทน  จ านวนคนในกลุ่ม 
(𝑥𝑖 − �̅�) แทนค่าสูตร      =  

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 

 = 

 

 S.D. =      
 
 
 
 

(96x3)+(5x2) 
101 

 298 
101 

 
 

n 
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การแปลความหมายของค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชเ้กณฑด์งัน้ี 
 - ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.00 – 0.99 แปลว่าความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวมไม่
แตกต่างกนัมาก 
 - ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 ข้ึนไปแปลว่าความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยรวม
แตกต่างกนัมาก 

ตำรำงที่ 40 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ค ำถำม มำก ปำนกลำง น้อย �̅� S.D. ระดับควำม

พงึพอใจ 

1. ด้ำนผู้ให้บริกำร(เจ้ำหน้ำที)่ 
จ านวนเจา้หนา้ท่ีมีความ
เพียงพอในการใหบ้ริการ 

80 
(79.21%) 

21 
(20.79%) 

0 
(0.00%) 

2.79 0.407 มาก 

เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถ
ใหค้  าแนะน า ปรึกษา 

87 
(86.14%) 

14 
(13.86%) 

0 
(0.00%) 

2.86 0.347 มาก 

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ย
ความสุภาพ เตม็ใจ 

91 
(90.10%) 

10 
(9.90%) 

0 
(0.00%) 

2.90 0.300 มาก 

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ย
ความเสมอภาค 

87 
(86.14%) 

14 
(13.86%) 

0 
(0.00%) 

2.86 0.347 มาก 

รวม     86.25      59      0 2.85 0.232 มำก 

2. ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
การไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร 
รวดเร็ว ทนัเวลา 

75 
(74.26%) 

25 
(24.75%) 

1 
(0.99%) 

2.73 0.466 มาก 

จ านวนแหล่งขอ้มูลข่าวสาร
มีความหลากหลาย 

60 
(59.41%) 

40 
(39.60%) 

1 
(0.99%) 

2.58 0.515 มาก 

ขอ้มูลข่าวสารมีความ
ทนัสมยั เป็นปัจจุบนั 

71 
(70.30%) 

30 
(29.70%) 

0 
(0.00%) 

2.70 0.459 มาก 

รวม     68.67 31.67 0.67 2.67 0.380 มำก 
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ตำรำงที่ 40 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ(ต่อ) 
ค ำถำม มำก ปำนกลำง น้อย �̅� S.D. ระดับควำม

พงึพอใจ 

3. ด้ำนควำมสะดวก 
อุปกรณ์ในการใหบ้ริการ  
มีความทนัสมยั เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

64 
(63.37%) 

35 
(34.65%) 

2 
(1.98%) 

2.61 0.528 มาก 

ความเพียงพอของอุปกรณ์ 
เช่น ปากกา น ้ายาลบค าผดิ 

46 
(45.54%) 

47 
(46.53%) 

8 
(7.92%) 

2.38 0.630 มาก 

การจดัล าดบัขั้นตอนใน
การติดต่อมีความเหมาะสม 

72 
(71.29%) 

28 
(27.72%) 

1 
(0.99%) 

2.70 0.480 มาก 

ช่องทางการใหบ้ริการมี
ความเหมาะสม สะดวก 

73 
(72.28%) 

27 
(26.73%) 

1 
(0.99%) 

2.71 0.476 มาก 

รวม 63.75 34.25 3 2.60 0.374 มำก 

4. ด้ำนกำรเข้ำถึงหน่วยงำน 
มีความสะดวกในการ
เดินทางมาติดต่อและสมคัร 

73 
(72.28%) 

27 
(26.73%) 

1 
(0.99%) 

2.71 0.476 มาก 

คน้หาสถานท่ีในการรับ
สมคัรไดง่้าย มีการ
ประชาสัมพนัธช์ดัเจน 

71 
(70.30%) 

28 
(27.72%) 

2 
(1.98%) 

2.68 0.508 มาก 

รวม 72 27.50 1.5 2.69 0.424 มำก 

5. ด้ำนช่องทำงในกำรติดต่อ 
ช่องทางการใหบ้ริการมีความ
เหมาะสม มีการใหบ้ริการ
ตามล าดบั ก่อน-หลงั 

78 
(77.23%) 

23 
(22.77%) 

0 
(0.00%) 

2.77 0.421 มาก 

ระยะเวลาในการติดต่อ  
แต่ละขั้นตอนมีความ
เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

73 
(72.28%) 

28 
(27.72%) 

0 
(0.00%) 

2.72 0.449 มาก 

รวม 75.5 25.5 0 2.74 0.357 มำก 

โดยรวม 2.71 0.254 มำก 



119 
 

 จากตารางท่ี 40 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในด้านความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ
กรมการจดัหางานเก่ียวกับความส าเร็จของการน านโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานใน
ต่างประเทศโดยภาครัฐ : กรณีศึกษาการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลมีความพึง
พอใจต่อบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 2.71) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ดา้นผูใ้ห้บริการ (เจา้หน้าท่ี) ท่ีปฏิบติังานดา้นการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศ
อิสราเอล พบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทาง
กลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล มีความพึงพอใจในระดบัมาก (�̅�= 2.85) และเม่ือพิจารณา
จากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละขอ้ค าถามดา้นผูใ้หบ้ริการ (เจา้หนา้ท่ี) จะพบวา่คนหางาน
ท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างาน
ประเทศอิสราเอลพึงพอใจในเร่ืองของเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจมากท่ีสุด         
(�̅�= 2.90) รองลงมา คือ เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถใหค้  าแนะน า ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ย
ความเสมอภาคซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากนั(�̅�= 2.86)  
 ส่วนเร่ืองของจ านวนเจา้หน้าท่ีมีความเพียงพอในการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจเป็น
ล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (�̅�= 2.79) ซ่ึงควรตอ้งมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อให้เกิด
การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งดีมากยิง่ข้ึน 
 2.  ดา้นขอ้มูลข่าวสาร พบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและ
แรงงานไทยท่ีเดินทางกลับจากการไปท างานประเทศอิสราเอล มีความพึงพอใจในระดับมาก      
(�̅�= 2.67) และเม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละขอ้ค าถามดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
จะพบวา่คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจาก
การไปท างานประเทศอิสราเอลพึงพอใจในเร่ืองของการไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร รวดเร็ว ทนัเวลามาก
ท่ีสุด (�̅� = 2.73) รองลงมา คือ ขอ้มูลข่าวสารมีความทนัสมยั เป็นปัจจุบนั(�̅� = 2.70) 
 ส าหรับจ านวนแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีความหลากหลาย ไดรั้บความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย 
ซ่ึงมีคะแนนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  (�̅� = 2.58) ซ่ึงควรตอ้งมีการปรับปรุงเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารใหมี้ความหลากหลาย ครอบคลุมและทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน  
 3.  ด้านความสะดวก พบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและ
แรงงานไทยท่ีเดินทางกลับจากการไปท างานประเทศอิสราเอล มีความพึงพอใจในระดับมาก      
(�̅�= 2.60) และเม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละขอ้ค าถามดา้นความสะดวก 
จะพบวา่คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจาก
การไปท างานประเทศอิสราเอลพึงพอใจในเร่ืองของช่องทางการใหบ้ริการมีความเหมาะสม สะดวก
มากท่ีสุด (�̅� = 2.71) รองลงมา คือ การจดัล าดบัขั้นตอนในการติดต่อมีความเหมาะสม(�̅� = 2.70)  
และอุปกรณ์ในการใหบ้ริการมีความทนัสมยั เช่น ระบบคอมพิวเตอร์(�̅� = 2.61) ตามล าดบั  
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 ส าหรับในเร่ืองของความเพียงพอของอุปกรณ์ เช่น ปากกา น ้ ายาลบค าผิด เป็นตน้ พบว่า
ไดรั้บความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงมีคะแนนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (�̅� = 2.38)  ซ่ึงควรตอ้งมีการ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อให้เกิดการให้การให้บริการท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่คนหางานท่ี
ตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างาน
ประเทศอิสราเอลไดอ้ยา่งเพียงพอ  
 4.  ดา้นการเขา้ถึงหน่วยงาน พบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล
และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล มีความพึงพอใจในระดบัมาก      
(�̅�= 2.69) และเม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละขอ้ค าถามดา้นการเขา้ถึง
หน่วยงานจะพบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอลพึงพอใจในเร่ืองของมีความสะดวกในการเดินทาง
มาติดต่อ และสมคัร มากท่ีสุด (�̅� = 2.71)  
 ส าหรับเร่ืองของการคน้หาสถานท่ีในการรับสมคัรไดง่้าย มีการประชาสัมพนัธ์ชดัเจน ไดรั้บ
พึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (�̅� = 2.68) ซ่ึงควรมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึน  
 5.  ดา้นช่องทางในการติดต่อ พบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล
และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล มีความพึงพอใจในระดบัมาก      
(�̅�= 2.74) และเม่ือพิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละขอ้ค าถามด้านช่องทาง      
ในการติดต่อจะพบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ี
เดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอลพึงพอใจในเร่ืองของช่องทางการให้บริการมีความ
เหมาะสม มีการใหบ้ริการตามล าดบั ก่อน-หลงัมากท่ีสุด (�̅� = 2.77) 
 ส่วนเร่ืองของระยะเวลาในการติดต่อ แต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ไดรั้บ
ความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (�̅� = 2.72) นั้นแสดงให้เห็นว่าควร
ตอ้งมีการปรับปรุงเร่ืองดงักล่าวให้ดีข้ึน เพื่อให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได้
อยา่งดีมากยิง่ข้ึน  
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ภำพที ่8 กรอบแนวคิดใหม่ : แสดงถึงปัจจยัท่ีควรพฒันา ปรับปรุง เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความส าเร็จ
ของการน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศโดยภาครัฐไปปฏิบติั : 
กรณีศึกษาการส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           คือ ประเด็นท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จของการน านโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานใน
ต่างประเทศโดยภาครัฐไปปฏิบติั : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 
   คือ ประเด็นท่ีควรปรับปรุงเพ่ือก่อให้เกิดความส าเร็จของการน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทย
ไปท างานในต่างประเทศโดยภาครัฐไปปฏิบติั : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 
 

ควำมชัดเจนของนโยบำย 
-กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบติั 

 
กจิกรรม/โครงกำร 

1. กำรประชำสัมพนัธ์ 
- ความครอบคลุมทัว่ถึง  
- ความชดัเจนของเน้ือหา 
- ช่วงเวลาท่ีเพยีงพอ 
- รูปแบบของส่ือประชาสมัพนัธ์ 
2.กำรประสำนงำน 
- การส่ือสารของเจา้หนา้ท่ี 
- เจรจา/หารือร่วมกนัในการ
แกไ้ขปัญหา 
 3.โครงกำรสนับสนุน 
- ขยายการฝึกอบรมใหค้นหางาน 
4. กระบวนกำรจัดส่ง 
4.1 ระบบคดัเลือกคนหางาน 
- การสมัภาษณ์ก่อนการคดัเลือก  
- การสอบทกัษะ  
- สอบสมรรถภาพของร่างกาย  
- อบรมเพิ่มเติมเร่ืองวชิาชีพการ
ท าเกษตร 
4.2  ความชดัเจนดา้นความ
รับผดิชอบของหน่วยงาน 

เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏบิตังิำน 
1.จ ำนวนอตัรำก ำลงั 
- เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายแรงงาน ณ  
สถานทูต ประเทศตน้ทาง 
2. ควำมรู้/ควำมเข้ำใจในนโยบำย 
- การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีก่อน
ปฏิบติังาน 
3. ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
  แก่ผู้มำติดต่อ 
 

 
 
 

ควำมส ำเร็จของกำรน ำ
นโยบำยกำรจัดส่งแรงงำน

ไทยไปท ำงำนใน
ต่ำงประเทศโดยภำครัฐไป
ปฏิบัต:ิ กรณศึีกษำกำรส่ง
แรงงำนไทยไปท ำงำน
ประเทศอสิรำเอล 

1. ความต่อเน่ือง 
2.ความคุม้ค่า 
3. ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
 - ดา้นผูใ้หบ้ริการ 
 - ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
 - ดา้นความสะดวก 
 - ดา้นการเขา้ถึงหน่วยงาน 

 - ดา้นช่องทางในการติดต่อ 
 

 

ทรัพยำกร 
1. งบประมำณ 
2. วสัดุอุปกรณ์ 
3. เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
- ความทนัสมยั 
- การเช่ือมโยงฐานขอ้มูล 
4. สถำนทีใ่ห้บริกำร 
 

ปัจจัยภำยนอก 
- การเตรียมความพร้อมของผูท่ี้   
ประสงคไ์ปท างาน ตปท. 
- ค่านิยมในการไปท างาน ตปท. 
- ภาวะทางเศรษฐกิจ 
 

วตัถุประสงค์ของนโยบำย 
- ปลูกจิตส านึกน าประสบการณ์
มาพฒันาบา้นเกิด แทนการ
มุ่งหวงัค่าตอบแทนสูง 
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ภำพที ่9 เปรียบเทียบกรอบแนวคดิในกำรศึกษำเดมิกบักรอบแนวคดิใหม่  
 
 
 

กรอบแนวคดิของกำรศึกษำ 

ควำมชัดเจนของ
นโยบำย 

-กฎ ระเบียบ 
วิธีการปฏิบติั

กจิกรรม/
โครงกำร 

- การ
ประชาสัมพนัธ์ 
- การ

 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏบัิตงิำน 

-จ านวนอตัราก าลงั 
- ความรู้/ความเขา้ใจ
ในนโยบาย 
- ความสามารถใน

ควำมส ำเร็จของ
กำรน ำนโยบำย
กำรจัดส่ง

แรงงำนไทยไป
ท ำงำนใน

ต่ำงประเทศโดย
ภำครัฐไป
ปฏิบัต:ิ 

กรณศึีกษำกำร
ส่งแรงงำนไทย
ไปท ำงำน
ประเทศ
อสิรำเอล 

- ความต่อเน่ือง 

ทรัพยำกร 
-งบประมาณ 
- วสัดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
 

ปัจจัยภำยนอก 
- การเตรียมความ
พร้อมของผูท่ี้  
  ประสงคไ์ป
ท างาน ตปท. 
- ค่านิยมในการไป

ควำมชัดเจนของ
นโยบำย 

-กฎ ระเบียบ วิธีการ
ปฏิบติั 

 
กจิกรรม/
โครงกำร 

- การประชาสัมพนัธ์ 
- การประสานงาน 
- โครงการ
สนบัสนุน 
- กระบวนการจดัส่ง 

 

เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏบัิติงำน 
-จ านวนอตัราก าลงั 
- ความรู้/ความเขา้ใจใน
นโยบาย 
- ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ 
  แก่ผูม้าติดต่อ 
 

ควำมส ำเร็จของกำรน ำ
นโยบำยกำรจัดส่งแรงงำน

ไทยไปท ำงำนใน
ต่ำงประเทศโดยภำครัฐไป
ปฏิบัต:ิ กรณศึีกษำกำรส่ง
แรงงำนไทยไปท ำงำน
ประเทศอสิรำเอล 

- ความต่อเน่ือง 
- ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
 1.ดา้นผูใ้หบ้ริการ 
 2. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
 3. ดา้นความสะดวก 
 4. ดา้นการเขา้ถึงหน่วยงาน 

 5. ดา้นช่องทางในการติดต่อ 
 

ทรัพยำกร 
-งบประมาณ 
- วสัดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
 

ปัจจัยภำยนอก 
- การเตรียมความพร้อม
ของผูท่ี้  
  ประสงคไ์ปท างาน ตปท. 
- ค่านิยมในการไปท างาน 
ตปท. 
- ภาวะทางเศรษฐกิจ 

  กรอบแนวควำมคดิใหม่ 
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บทที ่5  
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการขับเคล่ือนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของ
กรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอลไดก้ าหนดวตัถุประสงค์
ไว ้2 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรกเพื่อศึกษาวิธีการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน 
(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)” ประการท่ีสองเพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรค ในการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลภายใต้
โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the 
Placement of Workers: TIC)”   
 ผูท้  าการศึกษาไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative method)ร่วมกบัการวิจยัเชิงปริมาณ
(quantitative method) โดยท าการเกบ็ขอ้มูลเป็น  2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured interview) ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยด าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key informants) จ านวน 19 คน ไดแ้ก่
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน จ านวน 13 คน คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล จ านวน 3 คน และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล จ านวน 3 คน
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการ
ไปท างานประเทศอิสราเอล ท่ีมาใช้บริการ ณ กรมการจดัหางาน  จ านวน 101 คน ซ่ึงในจ านวน
ดงักล่าวไดร้วมคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทาง
กลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) ในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ จ านวน 6 คน ไวด้ว้ย 
 จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Structured 
interview) และการสอบถามความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด และน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้าก
การศึกษามาท างานวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกับขอ้มูลท่ีได้จากเอกสารตามหลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ  
ซ่ึงจะน าไปสู่ขอ้สรุปผลของการศึกษาและการอภิปรายผลท่ีได ้โดยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 
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สรุป 
 ขอ้คน้พบจากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่วิธีการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทย
ไปท างานในประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน 
(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)” มีความเหมาะสมสามารถช่วย
สนบัสนุนความส าเร็จของการน านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศโดยภาครัฐ
ไปปฏิบติั : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานประเทศอิสราเอลไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสามารถสรุปและ
อภิปรายผลตามกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี  
 1. ด้ำนควำมชัดเจนของนโยบำย 
 ดา้นความชดัเจนของนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของกรมการ
จดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล ผลการศึกษาพบว่านโยบาย
ดังกล่าวมีความชัดเจนทั้ งในเร่ืองของกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ รวมไปถึงวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายก็มีการก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของMazmanian and Sabatier 
(1983-1986)  นั่นอาจเป็นเพราะว่านโยบายดงักล่าวเป็นความร่วมมือกนัระหว่างรัฐบาลไทยโดย
กระทรวงแรงงาน และรัฐบาลอิสราเอลโดยสถานเอกอคัรราชทูตอิสราเอลประจ าประเทศไทยไดล้ง
นามขอ้ตกลงความร่วมมือ ดา้นแรงงานในการจา้งงานแรงงานไทยไปท างานชัว่คราวในภาคเกษตร
ในประเทศอิสราเอลซ่ึงมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนในการมุ่งสร้างโอกาสให้
แรงงานไทยมีทางเลือกในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลท่ีสะดวก และประหยดัค่าบริการ 
และค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท างาน  
  อยา่งไรก็ตามผูท้  าการศึกษาไดค้น้พบว่านโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศ
อิสราเอลยงัควรตอ้งมีการปรับปรุงในบางประเดน็ท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบติั ดงัน้ี 
  -  ความชดัเจนท่ีเก่ียวกบักฎ ระเบียบและวีธีปฏิบติัยงัจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงระบบ
การคดัเลือกคนงานใหมี้ความชดัเจน มิใช่ใชก้ารจดัล าดบัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น      แต่ควรมี
การก าหนดวิธีการคดัเลือกท่ีมีความหลากหลาย เช่นเพิ่มการสัมภาษณ์ก่อนการคดัเลือก  การสอบ
ทักษะ  ก ารสอบสมรรถภ าพของร่างก าย  ส าห รับ เป็ น ข้อ มู ล ในการคัด เลื อกคน งาน 
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของนายจา้ง เพื่อลดปัญหาการส่งคนงานกลบัก่อนครบสญัญาจา้ง  
  - ความชดัเจนของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายควรปรับวตัถุประสงค ์และเป้าหมายมุ่งเนน้
ในด้านการปลูกจิตส านึกแรงงานไทยให้ เรียนรู้ และเก็บเก่ียวประสบการณ์ในการท างาน  
เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ดงักล่าวมาพฒันาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายไดท่ี้มัน่คง และสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน หรือบ้านเกิดเม่ือเดินทางกลับประเทศไทย และควรสนับสนุนให้มี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปส่งเสริมเร่ืองเงินทุน และเร่ืองอ่ืน ๆ  
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  2. ด้ำนกจิกรรม/โครงกำร 
  ดา้นกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศ
อิสราเอล ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มีความเหมาะสม แต่ยงัไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการ
ประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงไม่ทัว่ถึงในบางพื้นท่ีท่ีห่างไกลและเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดย้าก รวมถึงรูปแบบ
การส่ือ และเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่น่าสนใจ  อีกทั้งดา้นการประสานงานตามนโยบาย ยงัขาด
ความสะดวกและคล่องตวั รวมไปถึงกระบวนการจดัส่งแรงงานควรตอ้งมีการปรับปรุงขั้นตอน 
การคดัเลือกคนงานให้มีวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อให้สามารถคดัเลือกคนงานท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
ความต้องการของนายจ้าง  ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าการมีกิจกรรม/โครงการในการสนับสนุน 
การด าเนินงานตามนโยบายท่ีเหมาะสมและเพียงพอ จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ อจัฉรา เจริญผล (2544) และธันยพร          
ภูครองตา (2552) 
   3. ด้ำนทรัพยำกร 
  ดา้นทรัพยากรในการสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ในต่างประเทศของกรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล    
ผลการศึกษา พบว่าในดา้นทรัพยากรท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทย
ไปท างานประเทศอิสราเอลมีความเหมาะสม เน่ืองจากมีการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานตามนโยบายจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลให้บรรลุผลส าเร็จจาก       
2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ องคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM) และกรมการจดัหางาน 
กระทรวงแรงงาน ซ่ึงท าให้วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้มีปริมาณท่ีเหมาะสมกบังานภารกิจ   
ต่าง ๆ ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตอ้งมีการพฒันาให้สามารถเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลระหว่างกนัได ้เพื่อให้สามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ทนัต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ส่วนสถานท่ีให้บริการปัจจุบันมีความคบัแคบ ไม่สะดวก และเพียงพอท่ีจะ
รองรับผูม้าใชบ้ริการในปริมาณมากได ้เน่ืองจากตอ้งใชง้านร่วมกนักบัโครงการจดัส่งแรงงานไทย
ไปท างานประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย  ดงันั้น จะเห็นไดว้่าการมีทรัพยากรท่ีสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมความส าเร็จใน
การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Van Meter and Van 
Horn (1975) 
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  4. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำน 
  ดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในการด าเนินงานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างาน
ในต่างประเทศของกรมการจดัหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล ผล
การศึกษาพบว่าเจา้หนา้ท่ีขององคก์าร IOM ท่ีเขา้มาใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกในการสมคัร
เดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลแก่แรงงานไทยมีความเพียงพอและส่วนใหญ่ผา่นการฝึกอบรม
ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน ท าให้มีความรู้ ความเขา้ใจนโยบาย ขั้นตอนกระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานประเทศอิสราเอลเป็นอย่างดี มีความสามารถในการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อไดเ้ป็นอย่างดี  
ส่วนเจา้หนา้ท่ีภาครัฐมีจ านวนนอ้ยมากไม่เพียงพอต่อการให้บริการแรงงานไทยท่ีมีจ านวนมาก อีก
ทั้งยงัมีการปรับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีบ่อยมาก และส่วนใหญ่จะไม่มีการสอนงานหรือถ่ายทอดงานส่งต่อ
แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีมาปฏิบติังานแทน จึงเกิดความไม่คล่องตวั และอาจเกิดความล่าชา้ในการด าเนินงาน 
อีกทั้ง เจา้หน้าท่ีของรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมก่อนเร่ิมปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง ท าให้
เจา้หน้าท่ีส่วนใหญ่กลบัตอ้งพยายามท่ีจะศึกษานโยบาย และขั้นตอนในการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานประเทศอิสราเอลดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจเกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน และไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น
ได้  ซ่ึงการมีอัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ี เพียงพอ และมีความรู้ ความเข้าใจนโยบาย ขั้ นตอน
กระบวนการจัด ส่ งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล ท่ี เหมาะสมรวมถึงมีการ 
สอนงานหรือถ่ายทอดงานให้แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานแทนอยา่งเหมาะสม จะเป็นส่วนช่วยให้เกิด
ความส าเร็จในการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ อจัฉรา 
เจริญผล (2544) และกสุุมา  อกนิษฐวงศ ์(2545) 

 5. ด้ำนปัจจัยภำยนอก 
 ดา้นปัจจยัภายนอก ผูท้  าการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการเตรียมความพร้อมดา้นค่านิยมในการ
เดินทางไปท างานในต่างประเทศ  และดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ ทุกปัจจยัลว้นส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของกรมการจดัหางาน : 
กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล โดยแต่ละปัจจยัอาจส่งผลกระทบแตกต่างกนั 
ดงัน้ี  
  5.1 ดา้นการเตรียมความพร้อม : ผลการศึกษาพบว่าทั้งคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไป
ท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล จะมี
ความสนใจ และมีการเตรียมตวั การเตรียมความพร้อมทั้งในเร่ืองของการสมคัรไปท างานประเทศ
อิสราเอล และเร่ืองของการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลกันทุกคน แม้ว่าการเตรียม 
ความพร้อมของแต่ละคนจะมีไม่เท่ากนั บางคนมีการเตรียมตวัและเตรียมความพร้อมในทุกดา้น  
แต่บางคนอาจมีการเตรียมตวั เตรียมความพร้อมแค่เพียงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น 
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 5.2 ดา้นค่านิยมในการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ : ผลการศึกษาพบว่า คนไทยนิยมท่ี
จะเดินทางไปท างานต่างประเทศ โดยสาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดค่านิยมในการเดินทางไปท างาน
ประเทศอิสราเอล ได้แก่การได้ค่าตอบแทนท่ีสูงความถนัดในงานด้านการเกษตรท่ีตนเอง 
มีความคุน้เคย และการมีหน้ีสิน 
  5.3  ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ : ผลศึกษาพบว่าดา้นภาวะทางเศรษฐกิจนั้นถือเป็นปัจจยัส าคญั
อีกประการท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล โดยเฉพาะเร่ืองของรายไดจ้ากการประกอบอาชีพในประเทศไทย ซ่ึงคนหางานส่วนใหญ่
ไม่ไดมี้รายไดทุ้กวนั เน่ืองจากอาชีพการเกษตรก็จะมีรายไดจ้ากการขายผลผลิตเป็นรายปี และหาก
ท างานรับจา้งก็จะมีรายไดเ้ป็นคร้ังคราว ซ่ึงถือว่าเป็นรายไดท่ี้นอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัรายไดข้องผูท่ี้
เดินทางไปท างานต่างประเทศ ท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินท่ีคนหางานอาศยัอยู่จะพบว่ามีรายไดสู้งถึง 40,000-
50,000 บาท/เดือน  

ปัญหำ อุปสรรค ในการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 
  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าการปฏิบติังานตามนโยบายการ
จดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการ
จัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)”  มีปัญหา อุปสรรค 
สรุปไดด้งัน้ี 
  1.  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน
ท่ีจดัส่งโดยรัฐ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต ้หรือไตห้วนั เป็นตน้  
  2. โควตาการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลมีจ านวนจ ากดั ซ่ึงในแต่ละปี
สามารถจดัส่งแรงงานไทยไดเ้พียง 5,000 คนเท่านั้น แต่กลบัมีผูส้มคัรไปท างานประเทศอิสราเอล
เป็นจ านวนมากเป็นสาเหตุใหเ้กิดการตกคา้งของแรงงานไทย 
  3. การไม่ปฏิบติัตามกฎ กฎหมาย ระเบียบ ซ่ึงเม่ือคนงานไทยเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอลแลว้ มกัไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบในการท างาน  ท าให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพขณะ
ปฏิบติังาน และอาจถูกส่งกลบัประเทศก่อนครบสญัญาจา้ง  
  4.  ปัญหายาเสพติด เน่ืองจากประเทศอิสราเอลเป็นประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลามจึงไม่มี
การตรวจในเร่ืองของสารเสพติดในร่างกาย จึงเป็นช่องทางให้คนงานไทยติดยาเสพติดระหว่าง
ท างานในประเทศอิสราเอล ได้โดยง่าย และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ด้านแรงงานของ
ประเทศไทยอีกดว้ย  
  5. ด้านความปลอดภัยในการท างานและสุขภาพระหว่างปฏิบัติงาน  เน่ืองจากเป็นงาน
การเกษตรตอ้งสัมผสัสารเคมีต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า แต่นายจา้งกลบัไม่สนบัสนุนให้ลูกจา้งไดต้รวจ
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สุขภาพประจ าปีท าให้คนงานป่วยและสุขภาพไม่แขง็แรง เม่ือท างานเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงบางคร้ัง
อาจป่วยหนกัจนไม่สามารถท างานได ้และตอ้งส่งกลบัประเทศก่อนครบสญัญาจา้ง 
  6. ดา้นความชดัเจนในเร่ืองการพฒันา สนบัสนุน และปรับทัศนคติให้แรงงานท่ีไปท างาน
ประเทศอิสราเอลมุ่งน าความรู้และประสบการณ์ ท่ีไดรั้บจากการท างานในประเทศอิสราเอลมาปรับ
ใชก้บัการท างานในประเทศไทย มิใช่มุ่งหวงัเพียงแค่ความตอ้งการในค่าตอบแทนท่ีสูงเท่านั้น  
  7. ปัญหาในเร่ืองของผูส้มคัรเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลสอบประวติัไม่ผา่นมากถึง
ร้อยละ 10 ซ่ึงส่วนใหญ่ติดคดียาเสพติด จึงท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลได ้ 
  8. ด้านการคัดเลือกคนงาน  ในปัจจุบันใช้ระบบคอมพิวเตอร์ท าการคัดเลือกแบบสุ่ม 
Random Selection Process  ซ่ึงระบบดงักล่าวไม่สามารถคดัเลือกคนงานให้สอดคลอ้งและตรงตาม
ความตอ้งการของทั้งคนงานไทยและนายจา้งอิสราเอลได ้ท าใหค้นงานไทยไดไ้ปท างานในประเภท
งานท่ีตนเองอาจไม่ถนัด และนายจา้งอาจไดค้นงานท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ และแมว้่าจะมีการ
สัมภาษณ์ ก็อาจไม่สามารถคดักรองคนหางาน   ท่ีมีคุณลกัษณะและสมรรถนะเหมาะสม พร้อมท่ีจะ
ไปท างานในอิสราเอลได ้และเม่ือเกิดปัญหาคนงานไม่สามารถท างานได ้ก็จะถูกส่งกลบัประเทศ
ก่อนครบสญัญาจา้ง 
  9. การอบรมให้ความรู้แก่คนงาน ซ่ึงไม่สามารถฝึกอบรมแรงงานไทยไปอิสราเอลไดค้รบ
ทุกคน เน่ืองจากขาดงบประมาณสนบัสนุน 
  10. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ยงัมีไม่เพียงพอครอบคลุมทัว่ถึงทุกพื้นท่ี ท าใหค้นงานบางกลุ่ม
ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลได ้
  11. ดา้นการเปล่ียนนายจา้งโดยไม่มีเหตุผลท่ีเหมาะสม โดยแรงงานไทยเม่ือเดินทางไปถึง
ประเทศอิสราเอลแลว้ มกัจะหาช่องทางเปล่ียนนายจา้งโดยไม่มีเหตุผลท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่งผลเสียต่อ
นายจา้งท่ีไม่สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง แรงงานไทยก็จะเสียประโยชน์ในการรับ
เงินชดเชยเม่ือครบสัญญา 
  12.  การรับรองประวติับุคคล  จากส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีความล่าชา้ท าให้ไม่สามารถ
จดัส่งแรงงานไทยไดท้นัตามความตอ้งการของนายจา้ง 
  13. ดา้นการให้ความคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือแรงงานท่ีถูกละเมิดสิทธ์ิจากนายจา้ง เช่น
การคา้งจ่ายค่าจา้ง การจดัสถานท่ีพกัไม่เหมาะสม 
  14. ดา้นงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจ ากดั ท าใหก้ารด าเนินงานตามโครงการบางอยา่งไม่
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง เช่น  การจดัโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้
คนงานไทยก่อนเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานไทย เป็นตน้ 
  15.  ดา้นสถานท่ีให้บริการท่ีมีไม่เพียงพอ เน่ืองจากสถานท่ีให้บริการค่อนขา้งคบัแคบไม่
สะดวกต่อการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการจัดส่งแรงงานไปท างานประเทศอิสราเอล 
โดยเฉพาะห้องประชุมท่ีใชใ้นการช้ีแจงขอ้มูล และสัมภาษณ์คนหางาน ซ่ึงตอ้งใชร่้วมกบัโครงการ
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จดัส่งคนหางานไปท างานในประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงด าเนินการอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั ท าให้ ไม่สะดวกและ
สร้างความวุน่วายต่อผูม้ารับบริการ 
  16. ปัญหาดา้นระบบไอทีขาดความทนัสมยั เน่ืองจากยงัไม่สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลได ้
ท าใหท้างการไทยไม่สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลขององคก์าร IOM ไดท้นัที 
  17. ด้านเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซ่ึงมีไม่เพียงพอส าหรับช่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ี
องคก์าร IOM ในการร่วมมือกนั เพื่อด าเนินงานจดัส่งแรงงานไทยไปประเทศอิสราเอล 
  18.  ดา้นความเขา้ใจนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล ซ่ึงจะพบว่า
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังานบางรายยงัไม่เขา้ใจในนโยบาย และขั้นตอนในการจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานประเทศอิสราเอลอยา่งชดัเจน 
  19.  ดา้นการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ส่วนใหญ่มกัไม่มีการ
สอนงานหรือถ่ายทอดงานส่งต่อให้เจา้หน้าท่ีท่ีมาปฏิบติังานแทน  ท าให้ไม่สามารถสานต่องานท่ี
เจา้หนา้ท่ีคนเดิมท าไวไ้ด ้จึงเกิดความไม่คล่องตวัและอาจเกิดความล่าชา้ในการด าเนินงาน 
 

กำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศของกรมกำรจัดหำงำน 
: กรณีศึกษำกำรส่งแรงงำนไปท ำงำนในประเทศอสิรำเอล 
  จากการศึกษาผูท้  าการศึกษาไดท้ าการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) เก่ียวกบั
ปัจจยัส าคญัท่ีบ่งบอกการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของ
กรมการจดัหางาน : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอลสรุปไดด้งัน้ี 
  1. ดา้นความต่อเน่ืองของการด าเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหาร : ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ริหารมีการด าเนินการตามนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลอย่าง
ต่อเน่ืองมาโดยตลอด เน่ืองจากเป็นการลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือเพื่อจดัส่งแรงงานไทยไป
ท างานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลกบัองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐาน (IOM)
  นอกจากน้ีในการศึกษาสภาพปัญหาในเบ้ืองตน้ซ่ึงกล่าวไวใ้นบทน า ยงัท าใหผู้ท้  าการศึกษา
พบว่าปัญหาการคา้มนุษยถื์อว่าเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าให้ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการตาม
นโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลอย่างต่อเน่ือง เพราะนโยบายการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลเน้นท่ีความชดัเจน โปร่งใส โดยแรงงานท่ีไปท างานเสีย
ค่าบริการและค่าใชจ่้ายในอตัราท่ีเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงเป็นแกไ้ขปัญหาเร่ืองการคา้
มนุษยไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม และนั้นถือเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการน า
นโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศโดยภารรัฐไปปฏิบติั อย่างไรก็ตาม แมว้่า
นโยบายดงักล่าวจะมีการด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง แต่ความเขม้ขน้และการให้ความส าคญัในการ
ด าเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหารแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมยัของ
ผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารบางรายอาจให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลบักนัผูบ้ริหารบางราย
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อาจให้ความส าคญัลดน้อยลงมา ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม และภาวะทาง
เศรษฐกิจในแต่ละช่วงท่ีมีความแตกต่างกนัไป 
  2. ด้านความคุ้มค่าในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล: ผลการศึกษาพบว่าทั้ ง
คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลและแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไป
ท างานประเทศอิสราเอล เห็นว่าการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล โดย (รัฐ) กรมการจดัหางาน
จดัส่งมีความคุม้ค่ามาก เน่ืองจากเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างานน้อยกว่า   
บริษทัจดัหางานเป็นผูจ้ดัส่งอีกทั้งยงัมีความมัน่ใจวา่ไดไ้ปท างานแน่นอนไม่ถูกหลอกลวง รวมถึงยงั
สามารถไปท างานไดน้านถึง 5 ปีนอกจากน้ียงัมีขอ้ดี คือ มีการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาใน
ต่างแดน รวมถึงมีเงินชดเชยต่าง ๆ   
  3. ดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกรมการจดัหางานในการใหบ้ริการเก่ียวกบัการ
จัดส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอล :เป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อกรมการจดัหางานในการให้บริการเก่ียวกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานใน
ประเทศอิสราเอลว่าอยู่ในระดบัใด โดยใช้แบบส ารวจในการเก็บขอ้มูลจากคนหางานท่ีตอ้งการ
เดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศ
อิสราเอลท่ีมาใชบ้ริการ ณ กรมการจดัหางาน  จ านวน 101 คน  สรุปผลได ้ดงัน้ี 
  3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นคนหางานท่ีตอ้งการ
เดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศ
อิสราเอล จ านวน 101 คน พบวา่ทั้งหมดเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 
31-35 ปีมากท่ีสุด จ านวน37 คน คิดเป็นร้อยละ 36.63 รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 26-30 ปี จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.66 อายรุะหวา่ง 36-40 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.85 อายไุม่เกิน 25 ปี 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.85 ตามล าดบั และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามาก
ท่ีสุด จ านวน 32 คน   คิดเป็นร้อยละ 31.68 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.74 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 23.76 ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.94 ระดบัปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.96 
ตามล าดบั และส่วนใหญ่สมคัรเดินทางไปท างานท่ีประเทศอิสราเอล จ านวน 1 คร้ัง มีอยู ่94 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.07 จ านวน 2 คร้ัง มีอยู่ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 จ านวน 4 คร้ัง มีอยู่ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.99 และ จ านวน 11 คร้ัง  มีอยู ่1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 ตามล าดบั 
  3.2 ผลการวิเคราะห์ดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อกรมการจดัหางานเก่ียวกบัการ
ขับ เค ล่ือนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของกรมการจัดหา
งาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล"พบว่าคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไป
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ท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอลมีความพึง
พอใจต่อบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 2.71) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
   1) ด้านผูใ้ห้บริการ (เจ้าหน้าท่ี) ท่ีปฏิบัติงานด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปท างาน
ประเทศอิสราเอล พบว่าไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก (�̅� = 2.85)แต่เม่ือผูท้  าการศึกษาพิจารณา
ในแต่ละประเด็นแลว้พบว่า ประเด็นเร่ืองของจ านวนเจา้หน้าท่ีมีความเพียงพอในการให้บริการ
ได้รับความพึงพอใจมากเป็นล าดับสุดท้าย จึงควรต้องมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ในการน้ีกรมการจดัหางาน
ควรมีการจดัสรรเจา้หน้าท่ีในการให้บริการในทุกกระบวนของการจัดส่งแรงงานไทยไปท างาน
ประเทศอิสราเอลอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถรองรับต่อปริมาณของผูม้ารับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอยการรับบริการของ
คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไป
ท างานประเทศอิสราเอล  
  2) ดา้นขอ้มูลข่าวสาร พบว่าไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก (�̅� = 2.67) และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละประเด็น จะพบว่าประเด็นเร่ืองจ านวนแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีความหลากหลาย ไดรั้บความ
พึงพอใจมากเป็นล าดบัสุดทา้ยซ่ึงควรตอ้งมีการปรับปรุงเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหมี้
ความหลากหลาย ครอบคลุมและทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อจะไดส้ามารถสนองตอบความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน ดงันั้นกรมการจดัหางาน
จะตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของการเพิ่มช่องทางหรือแหล่งในการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลแก่คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศ
อิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอลให้มีความหลากหลาย 
และมีความครอบคลุมทัว่ถึงในทุกพื้นท่ีให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไดส้ะดวก รวดเร็ว 
ทนัต่อสถานการณ์ไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือโซเชียลต่าง ๆ อาทิ  
Line Facebook  ทีวีออนไลน์ใน Channel ต่าง ๆ รวมไปถึง Youtubeเป็นตน้ นอกจากน้ียงัควรตอ้งมี
การปรับปรุงขอ้มูลให้มีความทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงตอ้งมีการอบรมให้
ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และเจา้หนา้ท่ี Call center ใหมี้ความรู้ในเร่ืองของการจดัส่งแรงงาน
ไทยไปท างานประเทศอิสราเอลอย่างชดัเจน และทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อจะช่วยให้สามารถตอบขอ้
ซกัถามของผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งชดัเจนและแม่นย  า 
  3) ดา้นความสะดวก พบว่าไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก (�̅� = 2.60)และเม่ือพิจารณา
ในแต่ละประเด็น จะพบว่าประเด็นเร่ืองของความเพียงพอของอุปกรณ์ เช่น ปากกา น ้ ายาลบค าผิด ฯลฯ 
ไดรั้บความพึงพอใจมากเป็นล าดบัสุดทา้ยซ่ึงควรตอ้งมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน เพื่อให้เกิดการให้การ
ให้บริการท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศ
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อิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอลไดอ้ยา่งเพียงพอ ดงันั้น 
กรมการจดัหางานควรให้ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าว โดยควรจดัหางานวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
ตอ้งใชใ้นการขอรับบริการเก่ียวกบัการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล เพื่อบริการแก่คนหางาน
และคนงาน เช่น ปากกาส าหรับกรอกเอกสาร น ้ ายาลบค าผิด กาวส าหรับติดรูปถ่าย และอ่ืน ๆ 
รวมถึงตอ้งตรวจเช็ควสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นแต่ละวนัใหมี้ปริมาณคงเหลือท่ีเพียงพอ นอกจากน้ีในเร่ือง
ของสถานท่ีให้บริการก็เป็นอีกประเด็นส าคญัท่ีควรมีการปรับปรุงขยายพื้นท่ีให้เพียงพอต่อปริมาณ
ของผูม้ารับบริการซ่ึงปัจจุบนัมีความคบัแคบและไม่สะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
  4) ดา้นการเขา้ถึงหน่วยงาน พบว่าไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก (�̅�= 2.69) และเม่ือ
พิจารณาในแต่ละประเดน็ จะพบว่าประเด็นเร่ืองของการคน้หาสถานท่ีในการรับสมคัรไดง่้าย มีการ
ประชาสัมพนัธ์ชดัเจน ไดรั้บพึงพอใจมากเป็นล าดบัสุดทา้ยซ่ึงนั้นหมายความว่าการประชาสัมพนัธ์
ในเร่ืองของสถานท่ีในการรับสมคัรคนงานเพื่อไปท างานประเทศอิสราเอลนั้นยงัมีไม่เพียงพอ   โดย
คนหางานยงัไม่คิดว่าการคน้หาสถานท่ีรับสมคัรนั้นเป็นเร่ืองง่าย ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงเร่ืองดงักล่าวให้ดีข้ึน เพื่อให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี กรมการจดัหางานควรตอ้งมีการเร่งประชาสัมพนัธ์ในทุกช่องทาง
เพื่อใหค้นหางานไดรั้บทราบถึงสถานท่ีรับสมคัรคนงานเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลซ่ึงมีการ
รับสมคัร ณ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
  5) ดา้นช่องทางในการติดต่อ พบว่าไดรั้บความพึงพอใจในระดบัมาก (�̅�= 2.74)และเม่ือ
พิจารณาในแต่ละประเด็น จะพบว่าประเด็นเร่ืองของระยะเวลาในการติดต่อ แต่ละขั้นตอนมีความ
เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ไดรั้บความพึงพอใจมากเป็นล าดบัสุดทา้ย ซ่ึงนั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ควรตอ้ง
มีการปรับปรุงเร่ืองดงักล่าวใหดี้ข้ึน เพื่อใหเ้กิดการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้ น กรมการจัดหางานควรร่วมหารือกับองค์การ IOM ซ่ึงเป็น
ผู ้รับผิดชอบในการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลร่วมกันในการปรับปรุง
กระบวนงานในการจดัส่ง ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วคนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบั   
จากการไปท างานประเทศอิสราเอลใหม้ากยิง่ข้ึน 

สรุป   
 การศึกษาการขบัเคล่ือนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของ
กรมการจัดหางาน : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอลเป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการปฏิบติังาน รวมถึงแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอล
ภายใตโ้ครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจดัหางาน (Thailand-Israel Cooperation on 
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the Placement of Workers: TIC)” โดยผลการวิจยัพบว่าการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวมีความ
คุม้ค่า มีความชดัเจน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมและมีค่านิยมของผูท่ี้ตอ้งการเดินทางไปท างาน 
จึงท าให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง ส่วนเร่ืองของกิจกรรม/
โครงการ การประชาสัมพนัธ์ รวมถึงกระบวนการจดัส่งแรงงานท่ีเหมาะสมจะช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย  
 ส าหรับสาเหตุการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควรนั้น เน่ืองมาจากมิติดา้นการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี การจดักิจกรรมและโครงการท่ีไม่
เพียงพอ รวมถึงความไม่พร้อมทางดา้นทรัพยากรต่าง ๆ เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสถานท่ีใหบ้ริการ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลใหแ้รงงานไทยถูกจดัส่งไปท างานประเทศอิสราเอลไดล่้าชา้ 
หรืออาจถูกส่งกลบัก่อนครบสญัญาจา้ง 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของ
กรมการจดัหางาน : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอลซ่ึงไดส้รุปผลการศึกษา
และอภิปรายผลไปแลว้นั้น ผูท้  าการศึกษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรมีการแกไ้ขปรับปรุง กฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบติั ให้มีกระบวนการคดัเลือกท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน เช่น เพิ่มการสัมภาษณ์ก่อนการคดัเลือก การสอบทกัษะ สอบสมรรถภาพของ
ร่างกาย และมีการอบรมเพิ่มเติมเร่ืองวิชาชีพการท าเกษตร เพื่อให้เกิดการจา้งงานท่ีตรงตามความ
ตอ้งการของนายจา้ง 
 2. ควรปรับปรุงวตัถุประสงค์ของนโยบายไม่ให้คนท่ีไปท างานมองเร่ืองเงินอยา่งเดียว แต่
ตอ้งอบรมปลูกจิตส านึก เรียนรู้ และเก็บเก่ียวประสบการณ์ท่ีได้จากการไปท างานต่างประเทศ 
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน หรือบ้านเกิดเม่ือตนเองเดินทางกลบัมา และมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ไปส่งเสริมเร่ืองเงินทุน และเร่ืองอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลในทางปฏิบติัดว้ย     

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
 1. มิติดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ควรมีการจดัเตรียมอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีรัฐทั้งในส่วนท่ี
ปฏิบติังานในประเทศไทย และท่ีประจ าอยู ่ณ สถานทูตประเทศตน้ทาง ให้มีจ านวนท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อปริมาณงานและจ านวนผูม้ารับบริการรวมถึงควรฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี เพื่อสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจในนโยบายก่อนเร่ิมปฏิบติังาน เพื่อจะไดส้ามารถให้บริการแก่คนหางานหรือผูม้ารับ
บริการไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 2. มิติดา้นกิจกรรมและโครงการ ควรมีการปรับเปล่ียนในดา้นกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
ใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสม ดงัน้ี 
  2.1 การประชาสัมพนัธ์ ควรมีการปรับรูปแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ให้มีความน่าสนใจ  
มีเน้ือหาท่ีชดัเจน รวมถึงตอ้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ครอบคลุมทัว่ถึงในทุกพื้นท่ี และช่วง
ระยะเวลาเผยแพร่ท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้คนหางานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการสมคัรเดินทาง
ไปท างานในต่างประเทศโดยรัฐจดัส่งอย่างทัว่ถึง ลดจ านวนคนหางานท่ีสมคัรเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศผ่านบริษทัจดัหางานของเอกชน ซ่ึงคนหางานอาจถูกหลอกลวงไปท างานต่างประเทศ 
หรือปัญหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงานไดโ้ดยง่าย 
  2.2 การประสานงาน ควรมีการเจรจา/หารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน IOM และ
กรมการจดัหางานเพื่อหาแนวทางปรับการท างานร่วมกนัไดร้วมถึงสนับสนุนให้มีการสร้างการ
ส่ือสารท่ีดีระหวา่งเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัของหน่วยงาน IOM และเจา้หนา้ท่ีกรมการจดัหางาน ซ่ึงยงั
มีความขดัแยง้ และขาดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 
  2.3 โครงการสนับสนุน ควรมีการขยายจ านวนรุ่นในการฝึกอบรมให้ เพียงพอ 
ต่อคนงานท่ีก าลงัจะเดินทางไปท างานเพื่อเพิ่มศกัยภาพของแรงงานไทยให้มีความรู้ความสามารถ
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานต่างประเทศ สามารถขยายตลาดแรงงานและเพิ่มปริมาณโควตา 
ในการจดัส่งคนหางานไปท างานต่างประเทศไดเ้พิ่มมากข้ึน 
  2.4 ระบบการจดัส่ง ควรมีการปรับระบบการคดัเลือกคนหางานให้หลากหลาย เช่น 
การสัมภาษณ์ก่อนการคดัเลือก การสอบทกัษะ สอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมเพิ่มเติมเร่ือง
วิชาชีพการเกษตร เพื่อให้ได้คนหางานท่ีตรงตามความตอ้งการของนายจา้ง ลดปริมาณการส่ง
คนงานกลบัประเทศก่อนครบสญัญาจา้ง  
 3. มิติด้านความพร้อมของทรัพยากรควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการ 
จดักิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมถึงให้เพียงพอกบัภาระงานของเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย นอกจากน้ียงัควร
ตอ้งควรปรับปรุงสถานท่ีให้บริการให้มีความสะดวกและเหมาะสมส าหรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
กับคนหางานและคนงาน ท่ีจะเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอลอีกทั้ ง  ควรปรับปรุง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับระบบฐานขอ้มูลให้สามารถเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานได ้
เพื่อใหทุ้กหน่วยงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ 
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ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
 1. ส าหรับผูท่ี้จะท าวิจยัในลกัษณะน้ีต่อไป ควรมีการเก็บขอ้มูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key informants) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศโดย
รัฐจดัส่งในประเทศอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาถึงขอ้ดี ขอ้เสีย และความแตกต่างในการด าเนินงาน และเก็บ
ประเด็นท่ีน่าสนใจมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการสนบัสนุนใหเ้กิดความส าเร็จของการน านโยบายการจดัส่ง
แรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลโดยภาครัฐไปปฏิบติัมากยิง่ข้ึน  
 2. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกแก่คนท่ี เดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ ใหเ้รียนรู้ และเกบ็เก่ียวประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการไปท างานต่างประเทศ น ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์กบัชุมชน หรือบา้นเกิดเม่ือตนเองเดินทางกลบัมา โดยวิธีการทดลอง  
 จากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ผูท้  าการศึกษาเห็นว่าอาจเป็นทางเลือก ท่ีสามารถช่วยท าให้การน า
นโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศอิสราเอลไปสู่การปฏิบติัประสบผลส าเร็จมาก
ยิง่ข้ึน 
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แบบสัมภำษณ์ เร่ืองการขบัเคลื่อนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของ
กรมการจัดหางาน : กรณศึีกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาเก่ียวกับ“การขับเคลื่อน
นโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน : กรณีศึกษาการส่ง
แรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล”เป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาในการท าสารนิพนธ์ ระดบั
ปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัสยาม ขอ้มูลท่ีได้จากแบบ
สัมภาษณ์จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ทางการวิจยัเพื่อการศึกษา และจดัท ารายงาน ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง และขอขอบคุณ
ท่ีท่านกรุณาสละเวลาของท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ ณ โอกาสน้ี 
 

ประเดน็สัมภำษณ์ส ำหรับผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัตงิำน เกีย่วกบักำรขับเคล่ือน
นโยบำยกำรจดัส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศของกรมกำรจดัหำงำน : 
กรณศึีกษำกำรส่งแรงงำนไปท ำงำนในประเทศอสิรำเอล 

ช่ือ/สกลุ............................................................................................................... 
ต ำแหน่งปัจจุบัน.................................................................................................. 
ระยะเวลำกำรท ำงำนถึงปัจจุบัน........................................ปี (เต็ม) 
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ท างานประเทศอิสราเอล คิดวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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    อยา่งไร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 3) ความต่อเน่ืองของการด าเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหาร  
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 4) ปัญหา/อุปสรรค 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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5) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

2) การประสานงานตามนโยบาย สะดวก เหมาะสม มีความคล่องตวัหรือไม่ อยา่งไร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

3) โครงการ/กิจกรรม ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีมีอะไรบา้ง   
    เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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4) ท่านคิดวา่กระบวนการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอลโดยภาครัฐ ตาม 
นโยบายน้ี มีขั้นตอน มีความเหมาะสม มากนอ้ย เพยีงไร               
.........................................................................................................................................................        
......................................................................................................................................................... 

   …...................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

5) ปัญหา/อุปสรรค 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

6) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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3. ด้ำนทรัพยำกร 
1) งบประมาณในการด าเนินงานตามนโยบายใหบ้รรลุผล มีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่  

    อยา่งไร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 2) จ านวนของวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้มีความเหมาะสม เพียงพอกบัปริมาณงาน 
หรือไม่ อยา่งไร 
......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

3) เทคโนโลย ีและระบบ IT ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีความทนัสมยั เพยีงพอหรือไม่ อยา่งไร 
......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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4) ปัญหา/อุปสรรค 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

5) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 
4. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัตงิำน 
 1) จ านวนอตัราก าลงั เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน และใหบ้ริการ มีความเพียงพอ เหมาะสม  
    หรือไม่  อยา่งไร 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ความรู้/ความเขา้ใจในนโยบาย ของเจา้หนา้ท่ี เป็นอยา่งไร 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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 3) ความสามารถในการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อ ของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน เป็นอยา่งไร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

4) ปัญหา/อุปสรรค 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 5) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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5. ด้ำนปัจจัยภำยนอก  
1) การท่ีท่านมาปฏิบติังานตามนโยบายการจดัส่งแรงงานไทยไปท างานประเทศอิสราเอล 

ตอ้งมีการเตรียมตวัหรือตอ้งผา่นการอบรมมาก่อนหรือไม่ อยา่งไร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 2) ท่านไดแ้นะน า การปฏิบติัตน การเตรียมตวั ใหผู้ท่ี้ตอ้งการไปท างานประเทศอิสราเอล 
  อยา่งไรบา้ง 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

3) ท่านคิดวา่การด าเนินการตามนโยบายน้ี มีความคุม้ค่า เป็นประโยชนก์บัทางราชการ และ      
   ผูท่ี้ตอ้งการไปท างานประเทศอิสราเอล หรือไม่อยา่งไร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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4) ปัญหา/อุปสรรค 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

5) ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภำษณ์ เร่ือง“การขับเคลื่อนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของ
กรมการจัดหางาน : กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาเก่ียวกับ“การขับเคลื่อน
นโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน : กรณีศึกษาการส่ง
แรงงานไปท างานในประเทศอิสราเอล”เป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาในการท าสารนิพนธ์ ระดบั
ปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัสยาม ขอ้มูลท่ีได้จากแบบ
สัมภาษณ์จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ทางการวิจยัเพื่อการศึกษา และจดัท ารายงาน ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง และขอขอบคุณ
ท่ีท่านกรุณาสละเวลาของท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ ณ โอกาสน้ี 
 
ประเด็นสัมภำษณ์ส ำหรับคนหำงำนทีต้่องกำรเดินทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล และคนหำงำนที่
เดินทำงกลบัจำกกำรเดินทำงไปท ำงำนประเทศอสิรำเอล  เกีย่วกบักำรขับเคล่ือนนโยบำยกำรจัดส่ง
แรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศของกรมกำรจัดหำงำน : กรณศึีกษำกำรส่งแรงงำนไปท ำงำนใน
ประเทศอสิรำเอล 
ช่ือ/สกลุ............................................................ อำยุ...................ปี วุฒิกำรศึกษำ................................. 
ทีอ่ยู่ .................................................................................................................................................... 
 
ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม 
1. ท่านมีการเตรียมตวั การเตรียมความพร้อมในการสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล อยา่งไร
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านมีการเตรียมตวั เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล อยา่งไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. การท่ีท่านมีความประสงคไ์ปท างานประเทศอิสราเอล ท่านไดรั้บการฝึก หรือผา่นการอบรม
หลกัสูตรอะไรมาก่อนหรือไม่ อยา่งไร................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
4. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การรับสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอลไดอ้ยา่งไร...............................    
............................................................................................................................................................. 
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5. ท่านติดต่อสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอล กบักรมการจดัหางานอยา่งไร...................................    
............................................................................................................................................................. 
6. ปัญหาอุปสรรค................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
7. ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม.............................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ด้ำนค่ำนิยมในกำรเดินทำงไปท ำงำนในต่ำงประเทศ 
1. สาเหตุท่ีท่านตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล..............................................................    
............................................................................................................................................................. 
2. ในทอ้งถ่ินท่ีท่านอาศยัอยูมี่ผูท่ี้เดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล หรือประเทศอ่ืนๆหรือไม่  
อยา่งไร.................................................................................................................................................    
............................................................................................................................................................. 
3. ในทอ้งถ่ินท่ีท่านอาศยัอยูมี่ผูท่ี้ตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล หรือประเทศอ่ืนๆ
หรือไม่ อยา่งไร................................................................................................................................... 
4. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การรับสมคัรไปท างานประเทศอิสราเอลไดอ้ยา่งไร..............................    
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
5. ปัญหาอุปสรรค................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
6. ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม.............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ด้ำนภำวะทำงเศรษฐกจิ 
1. อาชีพปัจจุบนั ....................................................... รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน.................................... บาท 
2. ท่านรู้จกัผูท่ี้เคยเดินทางไปท างานท่ีอิสราเอลมาแลว้หรือไม่  เป็นอยา่งไร...................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
3. ท่านคิดวา่เม่ือไปท างานประเทศอิสราเอลแลว้จะมีรายไดเ้หลือเพียงพอมากกวา่ท างานในประเทศ
ไทยหรือไม่อยา่งไร............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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4. ปัญหาอุปสรรค............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
5. ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม.............................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
ด้ำนควำมคุ้มค่ำ 
1. ท่านคิดวา่การเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล โดย (รัฐ) กรมการจดัหางานจดัส่ง มีความ
คุม้ค่าหรือไม่ อยา่งไร...........................................................................................................................    
............................................................................................................................................................. 
2. ท่านคิดวา่การเดินทางไปท างานประเทศอิสราเอล โดย (รัฐ) กรมการจดัหางานจดัส่ง มีขอ้ดี
ขอ้เสียอยา่งไร  ....................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................. 
3. ปัญหาอุปสรรค............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
4. ขอ้เสนอแนะ ท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสม.............................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
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แบบส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรทีมี่ต่อกรมกำรจัดหำงำน เกีย่วกบักำรขับเคล่ือนนโยบำย
กำรจัดส่งแรงงำนไทยไปท ำงำนในต่ำงประเทศของกรมกำรจัดหำงำน : กรณีศึกษำกำรส่งแรงงำน
ไปท ำงำนในประเทศอสิรำเอล 

ช่ือ/สกลุ............................................................................. เพศ .......................... อำยุ ........................ 
วุฒิกำรศึกษำ.............................................................................................................................................................. 
กำรมำสมัครเพ่ือไปท ำงำนประเทศอสิรำเอลคร้ังนี ้ท่ำนมำสมัครเป็นคร้ังที.่............................................................ 

ตำรำง แสดงแบบส ำรวจด้ำนควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 

ควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร 
มำก 
3 

ปำนกลำง 
2 

น้อย 
1 

ด้ำนผู้ให้บริกำร 
จ านวนเจา้หนา้ท่ีมีความเพียงพอในการใหบ้ริการ    
เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถใหค้  าแนะน า ปรึกษา    
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ เตม็ใจ    
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค    
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
การไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร รวดเร็ว ทนัเวลา                  
จ านวนแหล่งขอ้มูลข่าวสารมีความหลากหลาย    
ขอ้มูลข่าวสารมีความทนัสมยั เป็นปัจจุบนั    
ด้ำนควำมสะดวก    
อุปกรณ์ในการใหบ้ริการมีความทนัสมยั เช่น ระบบคอมพิวเตอร์    
ความเพียงพอของอุปกรณ์ เช่น ปากกา น ้ายาลบค าผดิ เป็นตน้    
การจดัล าดบัขั้นตอนในการติดต่อมีความเหมาะสม    
ช่องทางการใหบ้ริการมีความเหมาะสม สะดวก     
ด้ำนกำรเข้ำถึงหน่วยงำน    
มีความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ และสมคัร    
คน้หาสถานท่ีในการรับสมคัรไดง่้าย มีการประชาสัมพนัธ์ชดัเจน    
ด้ำนช่องทำงในกำรตดิต่อ    
ช่องทางการใหบ้ริการมีความเหมาะสม มีการใหบ้ริการตามล าดบั ก่อน-หลงั    
ระยะเวลาในการติดต่อ แต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว    
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ภำคผนวก ข. 
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รูปที ่1 สมัภาษณ์ คุณสุกญัญา  ภู่พฒันากลุ 
ผูอ้  านวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2  สัมภาษณ์ คุณสุวกลุ  ไตรรัตน์ผลาดล 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบริหารแรงงานงานไทยไปต่างประเทศ 
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รูปที ่3  สัมภาษณ์ คุณจงกล  สุวรรณานนท ์

หวัหนา้กลุ่มงานอนุญาตการไปท างานในต่างประเทศ 

 
 

 
 

รูปที ่4  สัมภาษณ์ หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีองคก์าร IOM ประจ าโครงการ TIC 
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รูปที ่4สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง : คนหางานท่ีตอ้งการเดินทางไปท างานประเทศ 
อิสราเอล และแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัจากการไปท างานประเทศอิสราเอล 
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