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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาติของกองบงัคบัการตรวจคนเขาเมือง 5  2) ศกึษาปจจยัทีส่งผลตอปญหาและอปุสรรค
ในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5               
3) เพ่ือศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติของ  
กองบงัคบัการตรวจคนเขาเมอืง 5  การวจิยันีใ้ชวธิกีารแบบผสานวิธทีัง้เชงิคณุภาพและเชิงปริมาณ ระยะแรกเปนการวิจยั
เชิงคุณภาพโดยใชแบบบันทึกขอมูลภาคสนามและเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสนทนาแบบไมเปนทางการและ                     
ใชการสัมภาษณเจาหนาที่ในลักษณะเจาะลึก จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ปฏิบัติงานดานการควบคุม          
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติมาแลวไมนอยกวา  3 ป จํานวน  14  คน  ระยะที่สอง
เปนการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรซึ่งเปนเจาหนาที่ตรวจคน             
เขาเมอืงทีอ่ยูในกาํกบัและควบคมุของกองบงัคบัการตรวจคนเขาเมอืง 5 ทีป่ฏบิตังิานในปงบประมาณ 2557  จาํนวน  
327 คน วเิคราะหขอมลูเชิงคุณภาพดวยวิธกีารพรรณนา  สวนการวิจยัเชิงปริมาณใชสถติเิชิงพรรณนาไดแก คาเฉล่ีย 
คาความถ่ี คารอยละ  บรรยายขอมูลพ้ืนฐานของประชากรและใชการวิเคราะหการถดถอยโลจีสติคทวิ  วิเคราะห      
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ปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผาน
การพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 
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ความสมัพนัธระหวางตัวแปรเพ่ือพยากรณวาตวัแปรใดสงผลตอปญหาและเพ่ิมโอกาสในการเกิดปญหาและอุปสรรค
ในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติ  แลวนําผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัย               
ทั้ง 2 แบบมาวิเคราะหสรุปบรรยายเชิงพรรณนา เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติ
  ผลการวิจยัพบวา 1) การควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสจูนสญัชาติของกองบังคบัการ   
ตรวจคนเขาเมอืง 5 มสีภาพปญหาและอุปสรรคในดานการไมปฏิบตัติามกฎหมายของนายจางและสถานประกอบการ      
ไมสามารถควบคุมการทุจริต  การไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเหมาะสม  การไมสามารถผลักดันและ           
สงกลบัแรงงานและการไมสามารถควบคมุและตรวจสอบแรงงาน  (  =3.48,  3.47, 3.08,  3.01 และ 2.91 ตามลาํดบั)  
2) ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ
ของกองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง 5 ประกอบดวยการแสวงหาผลประโยชน (B = .504) ความไมสอดคลองในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (B = .492) การบิดเบือนการจางงาน (B = .290)  และ 3) แนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุม
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสจูนสญัชาติของกองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง 5 เจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของ
ตองใหความสําคัญตอการพัฒนานโยบายในการแกไขปญหาและตอการเพิ่มบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับ         
การควบคุม และตรวจสอบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติ  มาตรการการลงโทษนายจาง
และสถานประกอบการทีไ่มปฏิบตัติามกฎหมาย การปฏบิติังานของเจาหนาทีท่ีใ่ชอาํนาจหนาทีแ่สวงหาผลประโยชน 
การใชดุลยพินิจในการบังคับใชกฎหมายอยางเหมาะสมและเปนธรรมตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

คําสําคัญ
  ปญหาและอุปสรรค   การควบคุม   แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง   การพิสูจนสัญชาติ

Abstract  
  The objectives of this research were to 1) study the nature of problems and obstacles in the 
controlling post nationality verification migrant workers in Immigration Division 5, 2) to study factors           
affecting the problems and obstacles in the controlling post nationality verification migrant workers in    
Immigration Division 5, and 3) to find appropriate means in controlling migrant workers who passed       
nationality verification of Immigration Division 5. This research used a combination of research methods, 
was qualitative and quantitative. The first phase is Qualitative Research Techniques, the study data were 
collected through informal discussion and in-depth interview selecting from the immigration officers who 
dealt with controlling the migrant workers having passed nationality verification not less than three            
consecutive years for a total of 14 samples. The second phase is the Quantitative Research Techniques, 
use questionnaires to collect data from Immigration officers under the supervising and controlling of        
Immigration Division 5, who performed the duty in fiscal year 2557 for a total of 327 samples. The qualitative 
research analyzed by descriptive approach, quantitative research analyzed by descriptive statistics 
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consisting of mean, frequency and percentage, describing the respondents’ data on their personal    
backgrounds and using Binary Logistic Regression Analysis for analyzing relations between diverse 
variables so as to prophesy the variables that were prone to affect the problems and step up an                    
opportunity for causing the problems and obstacles in controlling the foreign migrant labor who passed 
the nationality verification. Results of the two types of the above-mentioned research were analyzed and 
concluded as descriptive report to find appropriateness in controlling the migrant workers passing the 
aforesaid nationality verification.
  Results of the research showed that 1) the controlling of migrant workers passing the nationality 
verification of Immigration Division 5 encountered the nature of the problems and obstacles in abstaining 
from observing the law of employers and workplaces, including inability to control corruption, inability to 
succeed in law enforcement, inability to push and repatriate the labor, and inability to control and monitor 
the labor ( =3.48, 3.47, 3.08, 3.01 and 2.91, respectively); 2) the factors affecting the problems and  obstacles 
in the controlling post nationality verification migrant workers in Immigration Division 5 included the benefit 
seeking (B = .504), inconsistency of putting the policy into practice (B = .492), and insinuation of the 
employment (B = .290); and 3) with regard to appropriate ways for controlling the migrant workers passing 
nationality verification of Immigration Division 5, the authority concerned had to prioritize the policy development 
in solving the problems and adding more legislation related to controlling and   monitoring the foreign migrant 
labor passing nationality verification, including the measures for punishing the employers and workplaces 
that violated the law, the performance of the officers using their authority to seek personal benefits, and 
using appropriate and fair judgment in law enforcement, inclusive of the application of information technology.  

Keywords
  Problems and Obstacles,   Controlling, Migrant Workers,   Nationality Verification 
บทนํา
  ความเปนโลกเดียวกันหรือกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางรัฐ                 
หรือประเทศ สรางปฏิสัมพันธทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรมระหวางประเทศ  ตลอดจนเกิด
การติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการคมนาคมขนสงที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น         
และเอื้อตอการเคลื่อนยายของคนและแรงงานไปทั่วโลกภายในเวลาอันรวดเร็ว  ประกอบกับการคิดคนและพัฒนา
ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสงผลตอการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมใหมเพื่อนําไปใชในการ      
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและการคาของ       
ประเทศน้ันๆ เพิ่มมากข้ึน  ประการสําคัญการพัฒนาดังกลาวไดกลายเปนปจจัยดึงดูดใหมีการอพยพยายถิ่น               
ของแรงงานจากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศที่มีกําลังการผลิตมากกวา (องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยาย
ถิ่นฐานและศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย, 2556)
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  การลักลอบหลบหนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายเกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีอัตรา            
ความเจริญทางเศรษฐกิจสูง เชน อเมริกา  ออสเตรเลีย  ญี่ปุนและเกาหลีใตเปนตน ผูที่ลักลอบหลบหนีเขาเมือง       
สวนใหญมาจากประเทศกําลงัพัฒนาหรือดอยพัฒนา  ซึง่ปรากฏการณการหลบหนีเขาเมืองน้ีเปนผลจากการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคมที่เหลื่อมลํ้ากัน  โดยผูที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายตางมีจุดประสงคเพื่อหลบหนีจาก      
ความยากจน  ความอดอยาก  ภัยพิบัติ  การถูกกดขี่ขมเหง  ตลอดจนปญหาความขัดแยงทางการเมืองและความ    
ไมสงบภายในประเทศ  ทําใหตองด้ินรนและหาวิธีการตางๆ เพื่อใหสามารถเดินทางออกจากประเทศของตน                  
ไปยังประเทศอ่ืนๆ ตอไป  ถงึแมจะตองหลบหนเีขาเมอืงอยางผดิกฎหมายก็ตาม  (ตรวจคนเขาเมอืงจงัหวดัเชียงใหม, 
2556, 1-2)
  ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ           
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองรองจากสงิคโปร บรูไนและมาเลเซีย  จากสถิตขิองสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ  เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของคนไทยต้ังแตป พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 พบวาป             
พ.ศ. 2554 คนไทยมีรายไดเฉลีย่ตอคนเทากบั 123,935 บาท ตอมาป พ.ศ. 2555 ไดเพิม่ขึน้เปน 129,565 บาท และป 
พ.ศ. 2556 มรีายไดเฉลีย่เพ่ิมขึน้เทากบั 131,579 บาท  (สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต,ิ 
2557) ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย การพัฒนาและสรางนวัตกรรมใหมๆ          
เพือ่เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนอันดับแรก โดยสงเสริมและพัฒนา  สรางโอกาส
ดานการศึกษา  ทาํใหคนไทยมีระดับการศึกษาท่ีสงูขึน้ สงผลตอการสรางเจตคติและคานิยมในการทํางานของคนไทย
ใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ไมนิยมทํางานประเภท 3D ไดแก  งานหนักหรืองานท่ีตองใชแรงงานกาย (Difficult) 
งานสกปรก (Dirty) งานท่ีมคีวามเส่ียงอนัตราย (Dangerous) (สาโรจน  คมคาย, 2553, 1)  ผลของการพัฒนาไดสงผล
ใหประเทศไทยเกิดการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ  โดยเฉพาะแรงงานในระดับลางซึง่เปนแรงงานประเภท
ทีต่องใชกาํลงักายและไมจาํเปนตองใชทกัษะฝมอืในการทํางานมาก  ตลอดจนทําใหนายจางและสถานประกอบการ
ทีป่ระสบปญหาขาดแคลนแรงงานคนไทย  และมคีวามจาํเปนทีต่องใชแรงงานเพือ่ใหสามารถดําเนนิกจิการตอไปได  
จึงหันไปใชแรงงานตางดาวเพ่ือมาทดแทนแรงงานคนไทย  ประกอบกับแรงงานตางดาว  มีคาจางต่ํา ขยัน อดทน     
ไมเกี่ยงงานและนายจางไมจําเปนตองจัดสวัสดิการใหมากนัก  ทําใหนายจางสามารถลดตนทุนการผลิตได  
  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ มีการลงทุนและพัฒนาดานสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยาย
ตัวของธุรกิจ การคาและการลงทุน  ตลอดจนการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งการทองเท่ียวและ          
การโรงแรมลวนแตเปนการประกอบการที่ตองอาศัยแรงงานทั้งส้ิน ซึ่งนับวันจะหาแรงงานภายในประเทศไดยากขึ้น 
เพือ่เปนการแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้จึงมีความจําเปนตองใชแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีหลบซอนตัวและลักลอบ
ทํางานอยูภายในประเทศอยูแลว  ใหสามารถทํางานเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานที่เกิดข้ึน ปรากฏการณ                 
ดังกลาวไดดึงดูดใหแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยพากันอพยพเขา           
มาหางานทําในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของไทยท่ีมีอาณาเขตติดตอกับ                  
3  ประเทศ ไดแก  พมา (2,401 กิโลเมตร)  ลาว  (1,810  กิโลเมตร) และกัมพูชา (798  กิโลเมตร)  รวมเปนระยะทาง
ประมาณ 5,009  กิโลเมตร ซึ่งพรมแดนท่ีติดตอกันเปนปาทึบมีทิวเขาสลับซับซอน  มชีองทางผอนปรนอนุญาตให 
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เขาออกระหวางประเทศและชองทางธรรมชาติตลอดพรมแดนท่ีติดตอกันอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งยากแกการสกัดกั้น
หรอืปองกนัไมใหแรงงานตางดาวลกัลอบเขามาในราชอาณาจักรได (คลงัสมองวิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร, 2555, 1)   
  กอนป พ.ศ. 2531  ประเทศไทยไมมปีรากฏการณการยายถ่ินและการหล่ังไหลของแรงงานขามชาติหลบหนี
เขาเมืองผดิกฎหมาย  ทาํใหไมมปีระสบการณและไมมมีาตรการเพ่ือรับมือการยายถิน่ทีเ่กดิข้ึน จนกระท่ังป พ.ศ. 2534
 ปญหาการยายถ่ินและหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายเร่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึน ทําใหรัฐบาลไทยใหความสนใจ      
และมนีโยบายผอนผนัใหคนตางดาวหลบหนเีขาเมอืงสามารถขอใบอนุญาตทาํงานในประเทศได  โดยใชชองทางของ
กฎหมายตามมาตราท่ี 17  ของพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ที่บัญญัติวา “ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง  
รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใต
เงื่อนไขใดๆ  หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีใดๆ  ก็ได”  ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงออก
ประกาศผอนผันใหแกคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายใหสามารถอยูในประเทศไทยเปนการชั่วคราวได       
โดยไมตองปฏบิตัติามมาตรา 54  ของพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง  พ.ศ. 2522  คอื ผอนผนัใหไมตองสงตวัคนตางดาว
ที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายกลับออกไปยังประเทศของตนเอง  และผอนผันใหคนตางดาวที่ไมมีเอกสาร                     
การเดนิทางสามารถขออนญุาตทาํงานไดอยางถกูกฎหมายเปนการชัว่คราวในประเทศไทยในระหวางการรอถกูสงกลบัประเทศ  
แตการจดทะเบียนไดเริ่มขึ้นจริงในป  พ.ศ. 2539  โดยมีมติคณะรัฐมนตรีจัดทํากรอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ของคนตางดาวเหลานี้เปนรายป  แตในทางปฏิบัติการผอนผันอนุญาตชั่วคราวนี้มีการขยายระยะเวลาการผอนผัน
ออกไปตลอดทุกป  เนื่องจากเหตุผลการขาดแคลนแรงงานระดับลางและแรงงานเหลานี้มีสวนสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศ  (องคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน, 2554 , 77-78) 
  การบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองไดเปดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว  การดําเนิน
พิสูจนสัญชาติใหกับแรงงานตางดาว  การออกใบอนุญาตทํางานและการรับการตรวจลงตราประเภท (Non –               
Immigrant L A) เพื่อใหสามารถอยูและทํางานในประเทศไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติประกอบไปดวยแรงงานตางดาวจากประเทศพมา ลาวและกัมพูชาซึ่งลักลอบ         
เขามาในประเทศโดยไมไดผานชองทางและพิธีการตรวจคนเขาเมืองตามกฎหมายและลักลอบอยูในประเทศไทย        
ตอมารัฐบาลไทยไดเปดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองและไดรวมมือกับรัฐบาลของประเทศ
พมา  ลาวและกัมพูชาใหมีการรับรองความเปนพลเมืองโดยไดออกเอกสารรับรองบุคคลและหนังสือเดินทางใหกับ
แรงงานตางดาวเหลานั้น เพ่ือใหสามารถอยูและทํางานประเทศไทยไดอยางถูกกฎหมาย กระบวนการดังกลาวนี้        
ไดเปนปจจัยดงึดูดใหมกีารหลบหนีเขาเมืองของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหประเทศไทยตองรับ
ภาระท้ังทางดานงบประมาณและการจัดสวัสดกิารสังคมใหกบัแรงงานตางดาวเหลาน้ี ตลอดจนตองเตรียมมาตรการ
ในการแกไขปญหาสังคมและอาชญากรรม ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดผลกระทบข้ึนตามมา รวมท้ังหากแรงงาน
ตางดาวเหลานี้กระทําผิดกฎหมายอื่นๆ ที่เปนคดีอาญาก็จะยิ่งทําใหยุงยากตอการดําเนินการสืบสวนสอบสวนหา     
ขอเท็จจริงกลายเปนปญหาตอยอดไปไดอีกมากมาย ประการสําคัญที่สุดคือการรักษาภาพลักษณของประเทศ             
ในเร่ืองการคามนุษย การใชแรงงานเด็กซ่ึงอาจเปนเหตุใหประเทศไทยถูกกีดกันทางการคาในอนาคตได                   
(กฤตยา  อาชวนิจกุล และ กุลภา  วจนสาระ, 2552, 17-18) 
  จากสถิติป พ.ศ. 2551 – 2555 เปนชวงเวลาท่ีรัฐบาลเปดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขา
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เมืองและการพิสูจนสัญชาติขึ้น เพื่อแกไขปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและจัดการแรงงานที่หลบหนีเขาเมือง
ใหอยูในระบบ พบวาทั่วประเทศมีแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมาข้ึนทะเบียนจํานวนถึง 4,317,798 คน และมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากยังคงมีการลักลอบหลบหนีเขาเมืองอยูอยางตอเนื่อง (กรมการจัดหางาน  สํานักงาน
บริหารแรงงานตางดาว, 2556) ขณะเดียวกันรัฐบาลยังไมมีมาตรการ วิธีการตลอดจนแนวทางในการจัดการ                
เพื่อควบคุมที่ชัดเจนใหกับหนวยงานของรัฐ  รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดครอบคลุมกับปญหาที่เกิดข้ึน  จึงยังคงมีจํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเพิ่ม
มากข้ึน  มจีาํนวนแรงงานตางดาวมาข้ึนทะเบียนเพ่ิมขึน้  ประการสําคญันโยบายของรัฐบาลทีเ่ปดใหแรงงานตางดาว
สามารถท่ีจะเคล่ือนยายไดอยางเสรีโดยไมมกีารควบคุมหรือจาํกดัพืน้ท่ีในการอนุญาตใหทาํงาน  สงผลใหเจาหนาท่ี
ผูปฏบิตังิานไมสามารถทีจ่ะตรวจสอบประวตักิารขึน้ทะเบยีนแรงงาน  ประวตักิารทาํงาน ตรวจสอบการจางงานและ
นายจางที่แทจริงรวมถึงขอมูลการเคลื่อนยายของแรงงานได
  ผลจากนโยบายของรัฐบาลและปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดเปดชองใหคนไทยบางกลุมเขามาประกอบอาชีพ
นายหนารับจางดําเนินการจัดหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองและรับจดทะเบียนเปนนายจางโดยท่ีมิไดมี         
สถานประกอบการหรอืการจางงานทีแ่ทจรงิ มลีกัษณะแสวงหาผลประโยชนกบักลุมแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมือง       
สงผลตอการบดิเบือนจาํนวนอตัราความตองการแรงงานทีแ่ทจรงิภายในประเทศ  รวมถงึไดมกีลุมของแรงงานตางดาว
ดวยกันเองดําเนินการในลักษณะเปนนายหนาจัดหานายจางเพ่ือใหรบัจดทะเบียนแตไมมกีารจางงาน  ขณะเดียวกัน
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการพิสูจนสัญชาติและไดรับอนุญาตใหอยู  สามารถทํางานอยูในประเทศ  
ไดอยางถูกกฎหมาย เกิดการเรียนรู ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมสังคมไทยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับ         
การทํางาน  มีการกระทําผิดเง่ือนไขการจางงานตามท่ีกฎหมายกําหนดมากข้ึน ซึ่งไดกําหนดใหตองทํางานอยูกับ
นายจางท่ีรบัจดทะเบียนแรงงานเทานัน้  มกีารลักลอบออกไปทํางานนอกเหนือจากท่ีไดรบัอนญุาตและถูกเจาหนาที่
ตรวจสอบจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมาย 
  จากสถิติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 พบวา ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  มีการกระทําผิดตาม   
พระราชบัญญตัคินเขาเมอืง พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญตักิารทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ของแรงงานตางดาว
หลบหนเีมืองทีผ่านการพิสจูนสญัชาตใินพืน้ทีร่บัผดิชอบรวม 17 จงัหวดั  จาํนวนท้ังสิน้ 28,586  คด ี มจีาํนวนผูกระทาํผดิ 
87,029  คน  และมีการผลักดันสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองรวมถึงครอบครัวติดตามและบุตรที่เกิดใน
ประเทศไทย  รวมทั้งสิ้น 106,818 คน (กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5, 2556) ขณะเดียวกันเจาหนาที่ไมสามารถ
ดําเนินคดีกับนายจางท่ีรับจดทะเบียนเปนนายจางใหกับแรงงานตางดาวท่ีละเลยไมควบคุมตรวจสอบลูกจางได   
เน่ืองจากไมมบีทบัญญัตหิรือมาตรการทางกฎหมายท่ีจะลงโทษหรือดําเนินคดกีบันายจาง  ประกอบกับกลุมนายจาง
พยายามอาศยัชองวางของกฎหมายเพือ่หลบเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการจางงานแรงงานตางดาวหลบ
หนเีขาเมอืงและหลบเลีย่งการถูกจบักมุดาํเนินคดดีวยเชนเดยีวกนั  จากปรากฏการณทีเ่กดิข้ึนและ สถติขิองหนวยงาน
ภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองในพื้นที่ จึงเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาวาสภาพปญหา
และอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
มสีภาพเปนอยางไร  อะไรเปนปจจยัทีส่งผลใหเกดิปญหาและอปุสรรคเชนนัน้และแนวทางการควบคมุแรงงานตางดาว
ที่เหมาะสมควรเปนเชนไร 
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วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจน
สัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 
  2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผาน   
การพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5  
  3. เพือ่ศกึษาหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาติ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมแรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจนสัญชาติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากร
        ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท่ีอยู ในกํากับและควบคุมของ                 
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 ประกอบดวยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง        
กองบงัคบัการตรวจคนเขาเมือง 5  ตรวจคนเขาเมืองจงัหวดัเชียงใหม  ตรวจคนเขาเมอืงจังหวดัเชียงราย ดานตรวจคน
เขาเมืองเชียงแสน ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดแมฮองสอน  ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนาน ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก 
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพิษณุโลก และตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครสวรรค  จํานวนทั้งส้ิน  327  คน
  2. ขั้นตอนการวิจัย 
   2.1  ขัน้ตอนท่ี 1 ใชวธิวีจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพือ่ศกึษาถึงสภาพปญหาและอุปสรรค
ในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกองบังคับ             
การตรวจคนเขาเมือง 5 โดยวิธีการสนทนาแบบไมเปนทางการ เช่ือมโยงขอมูลเปนลูกโซ (Snowball Technique)     
ซึง่จาํเปนตองอาศยัขอมลูจากคนแรกใหชวยแนะนาํเชือ่มโยงกนัเปนทอดๆ เมือ่ไดขอมลูทีซ่ํา้ๆ หรือเกดิการอิม่ตวัทาง
ขอมลูจงึหยดุการเก็บขอมลู  ซึง่ในการศกึษาครัง้นีเ้กบ็ขอมูลจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงทีอ่ยูในกํากบัและควบคมุ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 จํานวน 14 คน 
   2.2  ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ไดนําขอมูลที่ศึกษาจากการวิจัย     
เชิงคุณภาพมาพิจารณาประกอบการสรางเครื่องมือซึ่งเปนแบบสอบถาม แบบประเมินคา 5 ระดับ เก็บขอมูลจาก   
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่อยูในกํากับและควบคุมของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 จํานวน 327 คน 
   2.3  ขั้นตอนท่ี  3  นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยทั้ง  2  ขั้นตอนมาวิเคราะหสรุปเชิงพรรณาเพ่ือหาคําตอบ
วาแนวทางการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5  ควรเปนอยางไร
  3. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล 
   3.1 การวจิยัเชงิคณุภาพ เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสนทนา (Conversation Schedule) 
และแบบบันทึกขอมูลภาคสนาม (Field Notes) เพื่อชวยจําเมื่อส้ินสุดการสนทนาในแตละวัน  (สุภางค จันทวานิช, 
2555, 74 – 103) โดยผูวิจัยสรางขึ้นตามวัตถุประสงค  ประกอบดวย 1) ความไมสอดคลองในการนํานโยบาย              
ไปปฏิบตั ิ 2) การแสวงหาผลประโยชน 3) การเขาไมถงึและไมสามารถเช่ือมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ  4) การบิดเบือน
การจางงาน  5)  การไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางเหมาะสม   6)  การไมสามารถควบคุมการทุจริต                       
7) การไมปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางและสถานประกอบ  8) การไมสามารถควบคุมและตรวจสอบแรงงาน                
9) การไมสามารถผลักดันและสงกลับแรงงาน
   3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจาก     
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และการตกผลึกจากการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนด จํานวน 1 ชุด ใชเก็บ
ขอมลูจากประชากรท่ีเปนเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองในสังกดัของกองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง 5  นาํแบบสอบถาม
ไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบ          
ความถูกตองของเน้ือหา  โดยใชดชันคีวามสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ผลการคํานวณ
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คา IOC ของแบบสอบถามไดคาเทากบั 0.90 ถอืวาแบบสอบถามมคีวามสมบรูณดานเนือ้หา จากนัน้นาํขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเกิดความสมบูรณ แลวนําแบบสอบถามไปทดลองสอบถาม            
(Try Out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับประชากร  เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดย    
การหาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผลการคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามพบวา คาสมัประสิทธิค์วามเช่ือม่ัน
ในภาพรวม เทากับ 0.83 แสดงวาแบบสอบถามชุดนี้มีความเชื่อมั่นสูง โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน ดังนี้
   ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกับขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม คอื เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชัน้ยศ และ
ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับงานตรวจคนเขาเมือง
   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลที่อาจสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5
   ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกบัปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 เปนแบบประเมินคามี 5 ระดับ (Rating Scale)          
ตามแนวทางของ  Likert มี 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด  และไมมี ซึ่งสามารถแปลผลตามเกณฑ        
5 ระดับ คือ ระดับมีปญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด  มีปญหาและอุปสรรคมาก  มีปญหาและอุปสรรค  มีปญหาและ
อุปสรรคนอย และมีปญหาและอุปสรรคนอยที่สุด
   ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอความคิดเห็น
ตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการ
ตรวจคนเขาเมือง 5   
  4.  การวิเคราะหขอมูล
   วเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิตแิละอภิปรายผล คาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(    )ในการคํานวณเพื่อประกอบการอธิบายลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และใชการวิเคราะหการถดถอย
โลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554, 79 – 109) วิเคราะหหา                
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม  เพื่อทํานายหรือพยากรณวาตัวแปร
อิสระใดท่ีสงผลตอการเกิดปญหาในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติบาง         
หรือมีความสัมพันธกับการเกิดปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจน
สัญชาติ    
  5.  ระยะเวลาทําการวิจัย
   ในการวิจัยครั้งนี้ ใชระยะเวลาต้ังแตเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557  ถึงเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558                
รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ  7 เดือน โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามระหวางเดือน กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2558  ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เปนระยะเวลา  4  เดือน
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ผลการวิจัย
  1. ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
        1.1 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่อยูในกํากับและควบคุมของกองบังคับการตรวจ    
คนเขาเมือง 5 ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติ                         
ในปงบประมาณ 2557  ผูวจิยัไดรวมรวมประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง  
เรือ่งแนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืงทีผ่านการพิสจูนสญัชาตขิองกองบงัคบัการ   
ตรวจคนเขาเมือง 5 ปจจัยแรก คือ ปจจัยดานความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนปจจัยที่ทําให            
ไมสามารถบังคบัใชกฎหมายไดอยางเหมาะสม รวมถึงไมสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของแรงงานตางดาว
ได  ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค คอืสรางมาตรการเพ่ือปองกันการเคล่ือนยายของแรงงานตางดาว 
และตองมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายตาม พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา  37 และ  38 อยางเครงครัด   
ปจจัยตอมาคือปจจัยดานการแสวงหาผลประโยชน   ซึ่งกอใหเกิดการทุจริตทั้งจากการกระทําของเจาหนาท่ีและ      
เกิดจากบุคคลภายนอกท่ีอาศัยชองวางของกฎหมาย  ดังนั้นควรมีมาตรการการลงโทษท่ีเด็ดขาดและชัดเจนเพ่ือ
เปนการปองปรามการกระทําทุจริตในลักษณะตางๆ รวมถึงควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจ     
คนเขาเมืองอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ียังมีปจจัยดานการเขาไมถึงและไมสามารถเช่ือมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ  
ทําใหการควบคุมและตรวจสอบขอมูลแรงงานตางดาวของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองทําไดยากและลาชา  ดังนั้น
เพื่อชวยใหการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาว  การข้ึนทะเบียนแรงงาน  นายจาง  สถานที่ทํางาน สถานที่
พํานักอาศัยปจจุบันไดอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  ควรมีการแกไขกฎระเบียบเพ่ือลดข้ันตอนการทํางานของ           
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง  สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนควรมี                  
การบูรณาการขอมูลสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ  ปจจยัสุดทาย คอื ปจจยัดานการบิดเบอืนการจางงาน  ทีท่าํให
เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงไมสามารถดาํเนนิการควบคมุและตรวจสอบขอมลูแรงงานตางดาว  รวมไปถงึไมสามารถ
ดําเนินการผลักดันและสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติที่กระทําผิดเงื่อนไข               
การทํางาน  ซึ่งแนวทางท่ีเหมาะสมควรกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติใหกับนายจางและสถานประกอบการ
กรณทีีม่กีารจางงานแรงงานตางดาวและตองควบคมุดแูลลกูจางทีเ่ปนแรงงานตางดาวอยางใกลชดิเพือ่ปองกนัการ
ลักลอบออกไปทํางานนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต
   1.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาปญหาดานนายจางและสถานประกอบการไมปฏิบัติตามกฎหมาย
เปนปญหาและอปุสรรคทีผู่ใหสมัภาษณใหความสาํคัญ เนือ่งจากสถานประกอบการมคีวามตองการแรงงานตางดาว
เขามาทํางานจํานวนมาก  แตเนื่องดวยลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการตลอดจนกฎ ระเบียบและ           
ขั้นตอนการขออนุญาตจางแรงงานตางดาวทําไดยาก  ทําใหสถานประกอบการหลบเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมาย
และลักลอบจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายเพิ่มข้ึน
   1.3 มีตัวช้ีวัดท่ีผูใหสัมภาษณใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ มีการรับจางจดทะเบียนเปนนายจาง ซึ่ง    
สวนใหญกลาววาปรากฏการณการหลบหนีเขาเมืองของแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานจะมีคนไทยตลอดจน
ตัวแทน นายหนาเขามาเกี่ยวของโดยทําหนาที่รับจดทะเบียนเปนนายจางใหกับแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก      
เพ่ือแลกกับคาตอบแทนจากแรงงานตางดาว  ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้ กฎหมายไมไดบัญญัติไววาเปนความผิด        
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แตอยางใด  ดงัน้ันจึงตองหาแนวทางท่ีเหมาะสมรวมถึงสรางมาตรการในการควบคุมและลดบทบาทของกลุมนายจาง
แฝงตัวแทนและนายหนา รองลงมาคือตัวชี้วัดการไมสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ  ปจจุบัน
มหีนวยงานของรฐัหลายหนวยงานปฏบิตังิานเกีย่วของกบัแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาติ  
มีการจัดเก็บขอมูลตามความรับผิดชอบแตยังไมมีการบริหารจัดการและนําขอมูลมาใชประโยชนสําหรับราชการ      
เทาที่ควร  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงและ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น
  2. ผลการวิจัยขั้นตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ
   2.1 สภาพปญหาและอปุสรรคในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองท่ีผานการพิสจูนสญัชาติ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5

ตารางท่ี 1  
ปญหาและอปุสรรคในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาตขิองกองบงัคับการตรวจ
คนเขาเมือง 5 จําแนกตามองคประกอบ

  จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง           
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 โดยรวมอยูในระดับที่เปนปญหาและอุปสรรคใน        
การควบคุม 
   2.2 ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการ
พิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 

     ( ) 

 
3.08 .422  

2.  3.47 .573  
3.   
      

3.48 .365  

4.  2.91 .516  
5.  3.01 .539  

 3.19 .323  
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ตารางท่ี 2  
ปจจัยที่สงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของ  
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 จําแนกตามตัวแปร

  จากตารางท่ี 2  ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบงัคับการตรวจคนเขาเมือง 5 พบวา ปจจัยการบิดเบือนการจางงานและ
ความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติมีคาเฉล่ียในระดับท่ีเปนปญหาและอุปสรรคมาก สวนปจจัยการเขา
ไมถึงและไมสามารถเช่ือมโยงระบบขอมูลสารสนเทศและการแสวงหาผลประโยชนมีคาเฉลี่ยในระดับที่เปนปญหา
และอุปสรรค

ตารางท่ี 3  
แสดงคาสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคทวิ 

  จากตารางท่ี 3  เมื่อวิเคราะหการถดถอยโลจีสติคทวิ   พบวามี 3 ตัวแปรที่แสดงผลทางสถิติ ไดแก ตัวแปร
การแสวงหาผลประโยชน (X2) สามารถพยากรณวาสงผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาว    
หลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติไดสูงสุด โดยมีคา Beta เทากับ .504 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05        

 B S.E. Wald df p-value Exp(B) 
1.    
      (X1) 

.492 .136 13.167 1 .000 1.636 

2.  (X2) .504 .111 20.498 1 .000 1.655 
3.  (X4) .290 .111 6.812 1 .009 1.337 

 -11.974 1.924 38.723 1 .000 .000 

 
 

 5 

    ( ) 

1.  3.54 .423  
2.  3.25 .497  
3.  
     

3.32 .664  

4.  3.84 .471  
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รองลงมาตัวแปรความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ(X1) มคีา Beta เทากบั .492 อยางมนียัสําคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 และตวัแปรการบิดเบอืนการจางงาน (X4) มคีา Beta เทากบั .290 อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
  ไดสมการพยากรณปญหาและอปุสรรคการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาต ิดงันี้

  P (เปนปญหา)

  ซึ่งสามารถอธิบายผลการวิเคราะหการถดถอยโลจีสติคทวิ ไดดังนี้  ตัวแปรทํานาย ไดแก การแสวงหา          
ผลประโยชน ความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบตัแิละการบดิเบอืนการจางงาน แสดงผลคา Beta เปนบวก 
(+) (0.504, 0.492, 0.290 ตามลําดับ) และถามีคาเพ่ิมข้ึนจะทําใหโอกาสการเกิดปญหาและอุปสรรคในการควบคุม
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืงทีผ่านการพิสจูนสญัชาติของกองบงัคบัการตรวจคนเขาเมือง 5 เพ่ิมขึน้ ประกอบกับ
การพิจารณารวมกับคา Exp(B) ตัวแปรทํานายที่มีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งมีคามากกวา 1 จะทําใหโอกาสที่จะสงผล  
ตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับ           
การตรวจคนเขาเมือง 5 เพิ่มขึ้นตามไปดวยเชนเดียวกัน 
  3.  ผลการวิจัยขั้นตอนท่ี 3  แนวทางท่ีเหมาะสมในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่
ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 
   จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงเปนการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอปญหาและ
อุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติพบวามี 3 ปจจัย คือ การแสวงหา
ผลประโยชน ความไมสอดคลองในการนาํนโยบายไปปฏบิตัแิละการบดิเบอืนการจางงาน  ดงันัน้แนวทางทีเ่หมาะสม  
ในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5          
เพื่อใหประสบความสําเร็จ ควรตองใหความสําคัญดังนี้
   3.1 การแสวงหาผลประโยชน กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ตองกําหนดและควบคุมใหเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะควบคุมการใชดุลยพินิจในลักษณะเปดชองใหมี      
การแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบตางๆ และตองมีการตรวจสอบการปฏิบตังิานของเจาหนาท่ีอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
กาํหนดมาตรการการลงโทษท่ีชดัเจนในกรณีทีเ่จาหนาทีล่ะเลยไมปฏบิตัแิละไมมกีารบงัคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  
ตองมีมาตรการในการลดบทบาทของกลุมนายหนา ตัวแทน ตลอดจนมีมาตรการการลงโทษกลุมนายหนา ตัวแทน  
ที่อาศัยชองวางของกฎหมายเขาไปดําเนินการในลักษณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานตางดาว
   3.2  ความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในขั้นตอนการกําหนดนโยบายตางๆ เกี่ยวกับ
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ควรกําหนดใหตรวจคนเขาเมืองจังหวัดไดเสนอ
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจะไดนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย      
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และตองมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมการเคล่ือนยายของแรงงาน
ตางดาว เพื่อปองกันไมใหแรงงานตางดาวเคลื่อนยายออกนอกพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน และสามารถชวยให
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสามารถตรวจสอบถึงการเคล่ือนยายดังกลาวได
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   3.3 การบิดเบือนการจางงาน กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ตองกําหนดมาตรการในการควบคุม
และตรวจสอบนายจาง  สถานประกอบการตางๆ ใหปฏบิตัติามกฎหมายและมหีนาทีต่องควบคมุดแูลแรงงานตางดาว
ทีอ่ยูในการจางเพือ่ปองกนัไมใหมกีารลกัลอบออกไปทาํงานอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีไ่ดรบัอนญุาต รวมถงึกาํหนดวธิกีาร
และขัน้ตอนการปฏบิตัทิีช่ดัเจนเมือ่มกีารจางงานตลอดจนเมือ่มกีารยกเลกิการจางงานแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืง  
กระบวนการผลักดันและสงกลับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติตองมีการบันทึกขอมูล  
สวนบุคคลที่ชัดเจน (Bio Data) กอนการผลักดันและสงกลับ   เพื่อปองกันการลักลอบเดินทางกลับเขามาใหมและ
ตองมีมาตรการการลงโทษในกรณีที่แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองกระทําผิดเง่ือนไขการทํางาน  ซึ่งจะเปน             
การปองกันไมใหแรงงานตางดาวลักลอบออกไปทํางานนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาต

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานการแสวงหาผลประโยชนสามารถพยากรณวาสงผลทางบวกตอปญหา
และอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสจูนสญัชาติไดสงูสดุ โดยมีคา Beta เทากบั 
.504 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงเปนเรื่องที่กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 ตองใหความสําคัญและ
เฝาระวังเปนอันดับแรก  ซึ่งสอดคลองกับ กฤตยา  อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ (2552) ที่ศึกษาการจางงาน
แรงงานขามชาติตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 กบัการจัดทําบัญชีรายชื่ออาชีพสําหรับ
คนตางชาติ จากการศึกษาพบวาการจัดการที่ดีจะชวยลดชองทางที่เจาหนาที่ของรัฐจะแสวงหาประโยชนอันมิชอบ
จากแรงงานขามชาต ิหรอืการคอรรปัชัน่ภายในกลไกของรฐั และควรเนนเรือ่งการปกปองคุมครองสทิธิ ความปลอดภยั
ในการทาํงานเพือ่สรางระบบทีค่วบคมุและคุมครองแรงงานไดอยางเปนธรรม เนนความม่ันคงในกระบวนการจางงาน  
การบังคับใชกฎหมายควรมีการบังคับใชอยางจริงจังและบังคับใชกับทุกฝาย และมาตรการเก่ียวกับการเปล่ียน
นายจางและสถานที่ทํางานควรมีความยืดหยุน ซึ่งจะชวยปองกันการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมจากนายจางหรือ           
เจาหนาที่ของรัฐได
  รองลงมาปจจัยดานความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถพยากรณวาสงผลทางบวก       
ตอปญหาและอปุสรรคในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาต ิโดยมคีา Beta เทากบั .492 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวา ตัวช้ีวัดภายในของการอนุญาตใหมีการเคล่ือนยายแรงงานได          
ทั่วประเทศ และการเปดใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวแบบไมจํากัดจํานวน  มีคาเฉล่ียสูงสุด (4.11,  4.03)     
อยูในเกณฑที่เปนปญหาและอุปสรรคมาก  ผลการวิจัยสอดคลองกับ สาโรจน  คมคาย (2553) ไดวิเคราะหปญหา
ทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองวานโยบายการจัดการแรงงานตางดาวเปนนโยบาย
แกไขปญหาในระยะสัน้รายป มกีารปรบัเปลีย่นตามสถานการณและแรงกดดนัจากฝายตางๆ ซึง่นโยบายการผอนผนั
และอนุญาตใหแรงงานตางดาวทํางานไดเปนการชั่วคราวท่ีดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป พ.ศ. 2535   
เปนตนมาเปนนโยบายท่ีหวงัผลชัว่คราว หรอืเปนการแกไขปญหาช่ัวคราว ไมมกีารกําหนดเปนนโยบายหรือมาตรการ    
ที่จริงจัง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีไมมีความชัดเจนแนนอนและไมสามารถปฏิบัติไดจริง และยังสรางความสับสน                   
ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําใหขาดความนาเช่ือถือและไมสอดคลองกับขอเท็จจริงโดยเฉพาะพ้ืนที่และกิจการ         
ทีม่คีวามตองการแรงงานตางดาวทีแ่ตกตางกนั โดยไมไดนาํเรือ่งความเหมาะสมของแตละพืน้ทีม่าพจิารณาประกอบ   
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  สุดทายปจจัยดานการบิดเบือนการจางงาน สามารถพยากรณวาสงผลทางบวกตอปญหาและอุปสรรค        
ในการควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมอืงทีผ่านการพสิจูนสญัชาต ิโดยมคีา Beta เทากบั .290 อยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวา ทุกตัวชี้วัดภายในของการบิดเบือนการจางงานมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑที่เปนปญหา
และอปุสรรคมาก ไดแกมกีารรบัจางจดทะเบยีนเปนนายจาง (3.95)  มแีรงงานออกไปรบัจางทาํงานเองหรอืรวมกลุมกนั
รับจางทํางานชวง  (3.89) มีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงนายจาง (3.67) ซึ่งสอดคลองกับ  Huguet  และ อภิชาต      
จาํรสัฤทธริงค, 2554 อางถงึใน องคการระหวางประเทศเพือ่การโยกยายถิน่ฐาน (2554, 175-179) ไดสรปุไวในรายงาน
การยายถิ่นของประเทศไทย 2554 เกี่ยวกับนโยบายที่ควรดําเนินการตามลําดับ ซึ่งกลาวไววาการยายถิ่นภายใน
ประเทศไมสามารถทีจ่ะควบคมุดวยวธิทีางใดหรอืหนวยงานใดเปนการเฉพาะและจาํเปนตองมกีารควบคมุและดแูล
บริษัทนายหนาและตัวแทนจัดหางานเพิ่มมากขึ้น  ควรลดการมีบทบาทของกลุมนายหนาและผูจัดหางานเอกชน 
ตลอดจนตองมีบทลงโทษเปนคาปรับที่สูงในกรณีที่นายจางและบริษัทจัดหางานกระทําการละเมิดกฎหมาย  รวมถึง
ตองมีการเพ่ิมรายช่ือนายจางและบริษัทจัดหางานที่กระทําผิดละเมิดกฎหมายไวในบัญชีรายช่ือบุคคลตองหาม 
(Blacklist) ดวย  เชนเดียวกบัผลการศกึษาของคณะอนุกรรมการสิทธิมนษุยชนดานชนชาติ ผูไรสญัชาต ิแรงงานขามชาติ
และผูพลดัถิน่ สภาทนายความ  (2554)  ระบุวา นโยบายการควบคุมการทํางานของแรงงานขามชาติและการผอนผัน
ตามมติของคณะรัฐมนตรี  กําหนดใหลูกจางท่ีเปนแรงงานขามชาติที่จดทะเบียนแรงงานขามชาติ โดยหลักการ        
หามไมใหเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายจาง  ตอมาไดมีขอยกเวนใหแรงงานขามชาติในระบบผอนผันสามารถเปล่ียน
นายจางไดภายใตขอบเขตที่กําหนด คือ นายจางเสียชีวิต ถูกเลิกจาง นายจางเลิกกิจการ ถูกนายจางกระทําทารุณ
กรรม นายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  แตในทางปฏิบัติแรงงานขามชาติอาศัยขอยกเวนเหลานี้       
เพื่อดําเนินการเปลี่ยนแปลงนายจางและประเภทงานโดยเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถตรวจสอบได  รวมถึงนายหนา 
ตัวแทนการจดทะเบียนแรงงานขามชาติ  ตัวแทนออกหนาเปนนายจางจะมีชองทางทําใหแรงงานขามชาติสามารถ
เปลี่ยนบัตรและเปลี่ยนนายจางได จนทําใหเกิดปญหาขึ้นตามมา

สรุป
  จากผลการวิจยั พบวาปจจยัทีส่งผลตอปญหาและอุปสรรคในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมอืง
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ  มี 3 ปจจัย  คือ การแสวงหาผลประโยชน ความไมสอดคลองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
และปจจยัดานการบิดเบือนการจางงาน ดงันัน้กองบงัคบัการตรวจคนเขาเมอืง 5 สามารถนาํไปประกอบการพจิารณา
เพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางในการควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองท่ีผานการพิสูจนสัญชาติใหมี     
ความสําเร็จมากย่ิงขึ้น
  สําหรับปจจัยการเขาไมถึงและไมสามารถเช่ือมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณพบ
วามีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่เปนปญหาและอุปสรรค (X = 3.32) ถึงแมจะไมสงผลทางสถิติตอปญหาและอุปสรรคใน            
การควบคมุแรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองท่ีผานการพสิจูนสญัชาตขิองกองบังคบัการตรวจคนเขาเมอืง 5 แตเพราะ
กฎ  ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ ซึ่งกําหนดใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตองมีเอกสารหลักฐาน               
เปนหนังสือเทานั้น  โดยยังไมมีการนํารูปแบบการทํางานท่ีเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสเขามาใชมากเทาที่ควร ดังนั้น
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 และหนวยงานในกํากับควรพิจารณาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน          
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การปฏบิตังิานของเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืง เพือ่ใหเกดิความสะดวกในการสบืคนและตรวจสอบ ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการขอมูลเกี่ยวกับแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ผานการพิสูจนสัญชาติไดอยางรวดเร็วและ                       
มีประสิทธิภาพ
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