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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การด าเนินงานและผลการด าเนินงานนโยบายและมาตรการการ
เคล่ือนย้ายแรงงานและสมรรถนะแรงงานของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 2) นัย
ของนโยบายและมาตรการสมรรถนะของแรงงานและการด าเนินส าหรับการศึกษาระบบเปิดในอาเซียน โดยเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งในการศึกษาน้ีผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 กรณีของประเทศไทยผลการศึกษามีท้ัง
ส่วนของการด าเนินนโยบายและมาตรการท้ังท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายแรงงานและสมรรถนะแรงงาน ท่ีได้จาก
ข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา และองค์กรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลทุติยภูมิ ส่วนกรณีของ สปป.ลาว ผลการศึกษามีเฉพาะ
ส่วนของการด าเนินงานและผลการด าเนินงานนโยบายและมาตรการการเคล่ือนย้ายแรงงาน ท่ีได้จากข้อมูลทุติยภูมิ 
ท่ีสืบค้นได้ ส าหรับผลการศึกษา ซึ่งผลสรุปของการศึกษา การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะท่ีได้มีดังน้ี 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

5.1 การด าเนินงานและผลการด าเนินงานนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานแรงงานของ 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

5.1.1 การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ของประเทศไทย 

 1) การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ของไทยไปต่างประเทศ 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการการ
เคล่ือนย้ายแรงงานของไทยไปต่างประเทศเป็นข้อมูลท่ีได้จากข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก ซึ่งผลท่ีได้สรุปดังน้ี 

 (1) มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทย (กระทรวงแรงงาน) กับประเทศปลายทางท่ี
แรงงานจะเดินทางไปท างาน เช่น ญ่ีปุ่น กาตาร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งแรงงานไทยและพัฒนาทักษะแรงงานไทยใน
ประเทศญ่ีปุ่น 

 (2) การจัดต้ังเครือข่ายชุมชนรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศ 
 (3) การจัดท าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาชนในการส่งแรงงานไทยไป

ท างานและการได้รับสิทธิ ผลประโยชน์ และการคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศปลายทาง 
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(4) ในช่วงปี 2557-2559 นโยบายและมาตรการการเคล่ือนย้ายแรงงานไทยไปต่างประเทศเป็น
ลักษณะเชิงรุกมากข้ึน ท้ังการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆต้ังแต่ระดับชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและการ
ท า MOU กับประเทศปลายทาง รวมท้ังการให้บริการข้อมูลแก่คนงานและการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความพร้อมไปท างานต่างประเทศและรองรับตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2) การด าเนินงานและผลการด าเนินงานนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เข้ามาใน 
ประเทศไทย  

ผลการศึกษาแยกตามแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ดังน้ี 
(1) ผลการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ 
ก. การศึกษาพบว่าความพยายามแก้ปัญหาระยะยาวเกี่ยวกับแรงงานท่ีอพยพเข้ามาในประเทศ

ไทยได้มีการด าเนินการอย่างเข้มข้นต้ังแต่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศต้ังแต่กลางปี 2557 เป็นต้นมา เช่น 
การท าบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศเพ่ือนบ้านท่ี
เป็นผู้ส่งออกแรงงานอพยพเข้ามาท างานในประเทศไทย และความร่วมมือทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เคล่ือนย้ายแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานอพยพ 

ข. มีความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านผู้ส่งออกแรงงานเข้ามาท างานในประเทศไทย คือเมียน
มาร์ กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม 

ค. การจัดต้ังศูนย์แรกรับเข้าท างานและส้ินสุดการจ้าง และศูนย์บริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 
(2) ผลการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ 
ก. การด าเนินการตามนโยบายการเคล่ือนย้ายแรงงานนับว่ามีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลในช่วง 

ปี 2557-2560 โดยนโยบายเน้นไปท่ีประเด็นความม่ันคงเป็นล าดับแรก และในการด าเนินการตามนโยบายไม่
หยุดชะงักหรือต้องถูกขัดขวางโดยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  

ข. ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินตามนโยบายและมาตรการการเคล่ือนย้ายแรงงานมีหลาย
ประการ ได้แก่ 

ก) แรงงานต่างด้าวท่ีเดินทางเข้ามามีต้นทุนค่าเดินทางสูงท่ีเรียกเก็บจากบริษัทเอกชนท่ีได้รับ
อนุญาตการจัดส่งแรงงาน 

ข) ขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพในระยะยาว 
ค) ขาดความร่วมมือจากนายจ้าง 
ง) การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีซึ่งเป็นแรงงานท่ีมีทักษะใน 8 วิชาชีพ ยังไม่มีประสิทธิผล 

เน่ืองจากแต่ละประเทศค่อนข้างพยายามปกป้องการจ้างงานในประเทศโดยแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันท้ังใน
เรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานทักษะการจ้าง 
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3) ผลการด าเนินงานนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานในเชิงปริมาณของผู้มาใช้ 
    บริการและได้รับบริการจากภาครัฐของไทย  

ในการศึกษาน้ีพบว่าจ านวนแรงงานเคล่ือนย้ายระหว่างประเทศท่ีมาใช้บริการและการได้รับการ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนของแรงงานต่างชาติและแรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศ โดยภาพรวมแล้วมีจ านวนไม่ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

5.1.2 การด าเนินงานและผลการด าเนินงานนโยบายสมรรถนะแรงงานของประเทศไทย   

 ผลการศึกษาแยกตามแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ดังน้ี 
1) ผลจากข้อมูลทุติยภูมิ 
 (1) การจัดให้มีการฝึกอบรม สิทธิและการคุ้มครองทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในประเทศปลายทาง

แก่แรงงานไทย 
(2) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยและประเทศปลายทางในการเตรียมความ

พร้อมแรงงานไทยก่อนเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 
(3) การพัฒนาทักษะแก่เจ้าหน้าท่ีของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นผู้ท่ีรับผิดชอบในการส่งแรงงาน

เข้ามาท างานในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมทักษะของแรงงานก่อนเคล่ือนย้ายเข้ามาในประเทศไทย 
(4) การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ด้านภาษา

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ศักยภาพฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีขาดแคลน ผู้ประกอบการอาหารไทย การบริหาร
จัดการ และทักษะเฉพาะอาชีพ และสถานประกอบการท่ีจ้างแรงงานต่างด้าว  

2) ผลจากข้อมูลปฐมภูมิ 
 (1) ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากมุมมองของแรงงานต่างด้าว เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงานของนายจ้าง

มักจะเน้นไปท่ีแรงงานไทย 
 (2) ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะระหว่างหน่วยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาใน

ท้องถิ่นท่ีเน้นในสาขาเป้าหมายเป็นส่ิงท่ีดี แต่ก็พบว่ายังมีปัญหาในระดับนโยบาย 
 (3) สถานประกอบการบางแห่งไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของข้อก าหนดการพัฒนาทักษะมนุษย์ 

 
5.1.3 การด าเนินงานและผลการด าเนินงานนโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานของสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
1) การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ

ไทยกับ สปป.ลาว ค.ศ. 2002 แต่เดิมยังเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเต็มท่ี โดยมีสาเหตุมาจากด้านบุคลลากรและ 
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กฎระเบียบของภาครัฐ และปัญหาด้านต้นทุนของเอกชน แต่ก็ได้มีการปรับปรุงการท างานและกฎระเบียบต่างๆ 
เพ่ือให้การท างานร่วมกับไทยราบรื่นขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีอุปสรรคในการท างานอยู่  

2) รัฐบาลของกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ได้ตระหนักและด าเนินการ
ร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญส าหรับการเคล่ือนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง อีกท้ังการบริหารจัดการเพ่ือหยุดยั้งการค้ามนุษย์เป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก โดยปัจจุบันได้มีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการค้ามนุษย์ รวมท้ังได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติ
มาตรฐานเพ่ือให้ความช่วยเหลือและการป้องกันแก่ผู้เสียหาย 

3) รัฐบาล สปป.ลาว ได้ด าเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยเพ่ือให้การเคล่ือนย้ายแรงงานเป็นไปได้
อย่างคล่องตัวขึ้น สามารถติดตามก ากับดูแลให้ความคุ้มครอง รวมถึงบริการด้านสุขภาพและด้านการเงินแก่
แรงงานได้ดีขึ้น ท าให้แรงงานท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาท างานสามารถสร้างรายได้ (เฉล่ีย 9,400-9,800 บาทต่อเดือน) 
และส่งเงินกลับไปยัง สปป.ลาว ได้โดยรวมประมาณปีละ 331 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการเคล่ือนย้ายแรงงานท าให้
เกิดประโยชน์ต่อท้ังฝ่าย สปป.ลาว ท่ีครอบครัวได้รับเงินส่งกลับเพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่างๆ และตัวแรงงาน
เองก็จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาฝีมือไปด้วย ส่วนฝ่ายไทยน้ันได้ประโยชน์จากการมีอุปทานแรงงานเข้ามาท าให้
ผู้ประกอบการด าเนินการผลิตและบริการได้อย่างเต็มท่ี การเคล่ือนย้ายแรงงานจึงนับว่ามีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้ังสองประเทศ 
 

5.2 นัยของนโยบายและมาตรการสมรรถนะแรงงานและการด าเนินส าหรับการศึกษาระบบเปิดใน
อาเซียน 

โดยในงานวิจัยน้ีเน้นไปท่ีกรณีของประเทศไทย ซึ่งความเป็นไปได้ของของหลักสูตรส าหรับแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทยและแรงงานไทยท่ีไปท างานต่างประเทศ ควรเป็นหลักสูตรระยะส้ัน ความรู้และทักษะท่ี
ผู้เรียนได้รับ ควรสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทันทีกับงานท่ีท าอยู่ จะต้องเป็นไปตามความต้องการของแรงงาน
เหล่าน้ัน ท้ังน้ีหลักสูตรท่ีจะออกแบบส าหรับแรงงานทักษะต่ าควรด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ให้กับผู้เรียน สาขาความรู้ของหลักสูตรควรแบ่งเป็น 3 สาขาหลักๆ ประกอบด้วย  

5.2.1 ทักษะด้านภาษา (การฟัง พูด อ่าน และเขียน) เน้ือหาควรประกอบด้วยความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในประเทศท่ีแรงงานอพยพเข้าไปท างาน 

5.2.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ การคุ้มครองและสวัสดิการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานอพยพท้ังในส่วนท่ีแรงงานได้รับจากประเทศต้นทาง และจากประเทศปลายทางท่ีจะเข้าไป
ท างาน  

5.2.3 ความรู้และทักษะส าหรับการประกอบอาชีพ เกี่ยวข้องกับงานท่ีจะท า และการเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีก าลังท าอยู่  
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โดยในการใช้ประโยชน์จากการศึกษาระบบเปิดไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานผ่านส่ือทางไกลแก่แรงงานอพยพน้ัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นควรมีความร่วมมือ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การจัดท าฐานข้อมูลความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดสอบ และการจัดท าคลังข้อสอบ เป็นต้น 

 

2. อภิปรายผล 

ปัญหาการท่ีแรงงานอพยพต้องจ่ายค่านายหน้าหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศท่ีพบในการศึกษาในครั้งน้ีสอดคล้องกับท่ีพบในการศึกษาของสิริรัฐ สุกันธา (2557)  วารุณี พิศการณ์ 
และบุษกร ถาวรประสิทธ์ิ (2560) และ Amante, et.al. (2018) ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าปัญหาท่ีแรงงานอพยพถูก
เอาเปรียบค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากบริษัทจัดหางานนับเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นควบคู่กับการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศก็ว่าได้ 

ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานในมุมมองของแรงงานต่างด้าวในการศึกษาครั้งน้ีท่ีว่าการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของนายจ้างมักจะเน้นไปท่ีแรงงานไทย แต่ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกันน้ีในการศึกษาของอาณัติชัย วาสป
ระเสริฐสุข และคณะ (2558) กลับพบปัญหาในมุมมองของผู้ประกอบการท่ีว่ามีปัญหาท่ีแรงงานข้ามชาติไม่มีความ
ผูกพันกับองค์การ ซึ่งถ้าการเลือกปฏิบัติในการพัฒนาฝีมือแรงงานของนายจ้างระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่าง
ด้าวมีความเป็นจริงอยู่บ้างน้ัน สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการรับรู้ของนายจ้างเกี่ยวกับความผูกพันของแรงงานกับ
องค์กรดังท่ีกล่าวก็อาจเป็นไปได้ 

ปัญหาการเคล่ือนย้ายแรงงานกลุ่มวิชาชีพ 8 สาขาท่ีพบในการศึกษาครั้งน้ียังมีอุปสรรคท่ีไม่สามารถเป็นไป
ได้อย่างเสรีเน่ืองจากประเด็นด้านคุณวุฒิและการสงวนการจ้างงานแก่คนในประเทศของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุป
ของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 16 ณ กรุงฮานอย เม่ือปี 2010  ในการความพยายามให้มีการเคล่ือนย้าย
แรงงานมีฝีมือในอาเซียนให้เป็นเสรีมากขึ้น จึงนับว่าเป็นประเด็นท่ีประเทศสมาชิกต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้น
ดังเช่นตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมดังกล่าว 

ทางด้านนัยของนโยบายและมาตรการสมรรถนะแรงงานและการด าเนินส าหรับการศึกษาระบบเปิดใน
อาเซียน เม่ือน าผลการศึกษาเกี่ยวกับกับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานอพยพส าหรับการศึกษาระบบเปิดใน
ประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับกรณีท่ีมีการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซ่ึงในการเปรียบเทียบอาจ
มีข้อจ ากัดในบางส่วน เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าแรงงานหลักในภูมิภาคแต่มีแรงงานไทยบางส่วนไป
ท างานต่างประเทศ ในขณะท่ีฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกแรงงานหลัก ในขณะท่ีในการศึกษา
ของไทยเน้นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากภาคส่วนต่างๆ ภาครัฐท่ีเกี่ย วข้องกับการ
ก าหนดและปฏิบัตินโยบาย นักธุรกิจเอกชน นักวิชาการ องค์กรและตัวแทนแรงงานต่างด้าว ส่วนการศึกษาของ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิดของท้ังสองประเทศท่ี
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ท างานอยู่ต่างประเทศ ท าให้ข้อมูลท่ีได้ของไทยเป็นมุมมองจากภาคส่วนต่างต่างๆดังกล่าวและแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย ในขณะท่ีผลของอีกสองประเทศเป็นมุมมองของแรงงานอพยพจากประเทศตนเองท่ีไปท างานใน
ประเทศปลายทาง โดยการศึกษาของฟิลิปปินส์เน้นไปท่ีการศึกษาในหลักสูตรต่างๆท่ีมหาวิทยาลัยจัดน้ันมี
ประโยชน์ต่อการท างานและสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง และถ้ามหาวิทยาลัยจะน าระบบการศึกษาแบบเปิด
มาใช้ประโยชน์กับแรงงานเหล่าน้ันท้ังท่ีเป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมกับการท างาน การประกอบอาชีพและ
ใช้ชีวิตควรมีการจัดในลักษณะใดบ้าง ตลอดจนการทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนทางไกลและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการและเน้ือหาท่ีมีความต้องการและมีประโยชน์ต่อแรงงานเหล่าน้ัน  

 ส่วนการศึกษาของอินโดนีเซียเน้นไปท่ีการน าผลท่ีได้ในการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการท างาน การรับรู้
ของแรงงานอพยพเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนย้ายแรงงาน สวัส ดิการและ
คุ้มครองแรงงาน จากประเทศต้นทางคืออินโดนีเซียเองและประเทศปลายทางว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมท้ังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีต้องการส าหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการท างานและการใช้ชีวิตในประเทศท่ีท างาน
อยู่ผ่านระบบการศึกษาทางไกลน้ันมีอะไรบ้าง ซึ่งผลการศึกษาของอินโดนีเซียน้ีส่วนหน่ึงคล้ายกับของประเทศไทย
แม้ว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายต่างกัน คือ ความต้องการให้น าการศึกษาระบบเปิดมาใช้ในการพัฒนา
ด้านภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารของแรงงานข้ามชาติส าหรับการท างานและใช้ชีวิตในประเทศท่ีท างานอยู่ และข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและการคุ้มครอง ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบและสิทธิต่างท่ีแรงงานได้รับผ่านส่ือทางไกล 
เพราะมีความสะดวกต่อการเข้าถึงและรับรู้ของแรงงานเหล่าน้ัน 

ส าหรับในส่วนของนัยของการพัฒนาสมรรถนะแรงงานส าหรับการศึกษาระบบเปิดในอาเซียนน้ัน สามารถ
น าระบบการศึกษาทางไกลมาใช้ประโยชน์ได้ท้ังการศึกษาท่ีเป็นหลักสูตรเต็มรูปแบบ ดังการศึกษาของ Amante, 
et.al. (2018) ท่ีศึกษาจากนักศึกษาฟิลิปปินส์ ของมหาวิทยาลัยท่ีท างานต่างประเทศ ซึ่งบางส่วนมีความสนใจใน
ระดับปริญญาในสาขาวิชาท่ีตนเองสนใจน าไปปรับปรุงการท างาน เปล่ียนต าแหน่งงาน และย้ายงานหรือเปล่ียน
อาชีพ แต่แรงงานอพยพท่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดท้ังของฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (Setiani, 2018) 
ต่างก็เห็นว่าการศึกษาทางไกลเพ่ือน ามาใช้งานท่ีเป็นประโยชน์ทางตรงกับทักษะความรู้ในสาขางานท่ีท า และ
ทักษะด้านภาษาท่ีช่วยในการส่ือสารน้ันควรเป็นหลักสูตรระยะส้ัน เอ้ือต่อการศึกษาของแรงงาน ตลอดจนการ
ส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ผลตอบแทนและสิทธิต่างๆ การคุ้มครองและสวัสดิการ
แรงงานท่ีแรงงานอพยพได้รับตามกฎหมายแรงงานของประเทศต้นทางและปลายทาง รวมท้ังความรู้เกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในประเทศท่ีแรงงานเหล่าน้ีเข้าไปท างาน โดยเป็นการจัดการสอนและให้บริการผ่านส่ือทางไกลจะเป็น
ประโยชน์ต่อแรงงาน ท่ีจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท างานในทางอ้อมซึ่งก็คือการเพ่ิมสมรรถนะการท างานน้ันเอง 
นอกจากน้ีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการศึกษาของ Amante, et.al. (2018) ท่ีช้ีว่าควรมีการให้บริการข้อมูลแก่
แรงงานข้ามชาติของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการกลับไปใช้ชีวิตในประเทศตนเอง เน่ืองจากมีแรงงานฟิลิปปินส์จ านวน
มากอพยพไปท างานต่างประเทศค่อนข้างถาวร แต่มีส่วนหน่ึงท่ีในบ้ันปลายของชีวิตประสงค์กลับไปใช้ชีวิตใน
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ประเทศฟิลิปปินส์ซ่ึงตนเองจากมานาน จึงต้องมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับการท่ีให้แรงงานเหล่าน้ีมีการบูรณาการ
วิถีชีวิตของตนเองท่ีอยู่ต่างประเทศมานานกับสังคมวิถีชีวิตของฟิลิปปินส์แผ่นดินเกิด ซึ่งในประเด็นลักษณะน้ีไม่
ค่อยเกิดกับประเทศไทย เพราะประเทศไม่ใช่เป็นผู้ส่งออกหลักแรงงาน และแรงงานไทยไปอยู่ถาวรในต่างประเทศ
เหมือนแรงงานฟิลิปปินส์  
 

3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1.1 ควรมีการก าหนดนโยบายและมาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงาน  
โดยเฉพาะในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นแรงงานไร้ฝีมือและทักษะต่ า ท่ีจัดท าเป็น

แผนระยะยาวและมีการด าเนินการตามนโยบายอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  เน่ืองจากในการศึกษาครั้งน้ีพบว่าในช่วง
ท่ีมีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศต้ังแต่กลางปี 2557 และพยายามด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเน่ืองน้ัน มีการ
จัดต้ังหน่วยงานท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้เข้ามาอยู่ในระบบ และมี
การทบทวนการท าความตกลง (MOU) กับประเทศต้นทางเพ่ือให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างถูกกฎหมายมากขึ้น
น้ัน ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากเอกสารรายงานและจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีปรากฏในวิธี
การศึกษา ต่างเห็นว่าเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น (เช่น ภาครัฐมีการรับฟังข้อมูลจากฝ่ายแรงงาน องค์กรเอกชน และ
ภาคธุรกิจไปแก้ปัญหาและปรับแนวทางการด าเนินงาน) 
                3.1.2 ควรมีการปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ  
 ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ร่วมกันท้ังด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากในการศึกษาน้ี
พบว่ามีบางประเด็นท่ีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายมีผลกระทบกับภาคธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น ในการบังคับใช้
กฎหมายจัดการกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามาอยู่ในระบบ ควรมีการประสานกันระหว่างภาครัฐกับภาค
ธุรกิจท่ีใช้แรงงานเหล่าน้ีเป็นหลักในการก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ให้เวลาผู้ประกอบการในการเตรียมตัวและ
ความพร้อมท้ังก าลังคน สารสนเทศ และการบริหารจัดการของเจ้าหน้าในการด าเนินการ  

3.1.3 การประสานงานกับประเทศต้นทางของแรงงานอพยพเกี่ยวกับการลดต้นทุนการเคลื่อนย้าย
ของแรงงานต่างด้าว  

เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จาการสัมภาษณ์ตัวแทนแรงงานต่างด้าวและนักวิชาการ พบว่าในการจัดท า 
MOU ท่ีเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านน้ัน แรงงานท่ีมีการเคล่ือนย้ายจะต้องใช้บริการ
บริษัทเอกชนในประเทศต้นทางท่ีได้รับสิทธ์ิจากรัฐบาลในการด าเนินการ ซึ่งแรงงานท่ีเดินทางมาต้องจ่ายให้กับ
บริษัทจัดหางานท่ีสูง ดังน้ันในการจัดท าข้อตกลงทางภาครัฐของไทยอาจมีการสะท้อนปัญหาดังกล่าว ให้แก่
ฝ่ายรัฐบาลของประเทศต้นทาง 
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3.1.4 การปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวตามมติรัฐมนตรี 

เน่ืองจากในการด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการด าเนินการเจ้าหน้าท่ีบางส่วน ตลอดจนความเป็นธรรมในการให้บริการแก่
นายจ้างส่วนบุคคล ดังน้ันทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีความเข้มงวดและความโปร่ งใสในการปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าว 

3.1.5 การเพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานกับสถานประกอบการ 

เน่ืองจากในการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องพบว่าในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ มีบางแห่งท่ีอาจไม่ได้มีการ
ด าเนินการตามท่ีกฎหมาย/ระเบียบท่ีก าหนด ดังน้ันทางภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอืนๆ ควรพยายามหา
แนวทางให้สถานประกอบการเหล่าน้ันท้ังการท าความเข้าใจขอความร่วมมือ/สร้างแรงจูงใจ/บังคับในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายให้มากข้ึน 
 3.1.6 การปรับปรุงระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในสถาน
ประกอบการ  

ในการด าเนินการควรมีการแยกส่วนข้อมูลระหว่างข้อร้องเรียนแรงงานสัญชาติไทยกับต่างชาติ 
และการรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น 

3.1.7 การเพ่ิมประสิทธิผลของการเคลื่อนย้ายแรงงานกลุ่มวิชาชีพในประชาคมอาเซียน  
เน่ืองจากในการศึกษาท่ีพบว่าในการเคล่ือนย้ายแรงงานกลุ่มวิชาชีพ ตามข้อตกลง MRA ยังไม่มี

ความก้าวหน้าเท่าท่ีควรน้ัน ดังน้ันทางภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ ตลอดจนภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการประสาน
การอย่างต่อเน่ืองและประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการด าเนินการต่อสาธารณะ ในขณะเดียวกันในการประชุม
ร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนท้ังการประชุมย่อยและประชุมสุดยอด ควรมีการด าเนินการข้อเสนอแนะตาม
ข้อสังเกตของ ASEAN Hanoi 2010 มาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

3.1.8 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศของสปป.ลาว 
ในส่วนของสปป.ลาว ส่ิงท่ีรัฐบาลลาวควรด าเนินการเพ่ือให้การเคล่ือนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างต่อเน่ือง การศึกษาข้อมูลแรงงาน
ของตนและเตรียมความพร้อม และการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่แรงงานในการส่งเงินกลับประเทศ  

3.1.9 การใช้ประโยชน์จากการศึกษาระบบเปิดส าหรับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานอพยพ 
1) ควรมีการใช้ส่ือทางไกลในการให้บริการการศึกษาและฝึกอบรมแก่แรงงานอพยพ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการท างานโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร (เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
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หรือประเทศท่ีแรงงานอพยพเข้าไปท างาน) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านการเคล่ือนย้ายแรงงาน และ
สวัสดิการ สิทธิและผลตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน การประกันสุขภาพ/ประกันสังคม และการคุ้มครองแรงงาน
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางของแรงงานอพยพ ตลอดจนวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศท่ีแรงงานอพยพเข้าไปท างาน 

2) ในส่วนของการพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพน้ัน ระบบการศึกษาแบบเปิดอาจ
ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทโดยตรง เน่ืองจากเป็นการอบรมเชิงเทคนิคและทักษาในการปฏิบัติงาน แต่สามา รถมี
บทบาททางอ้อมในการให้ความรู้ด้านภาษา การให้บริการความรู้เสริมและศึกษาค้นคว้าในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษาอาชีพ/การปฏิบัติงานท่ีท าอยู่ ความรู้ด้านกฎหมายและการใช้ชี วิตในต่างประเทศแก่แรงงานไทยใน
ประเทศปลายทาง  

3) การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนทางไกลกับองค์กรวิชาชีพใน
การจัดอบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้/ความรู้เสริมแก่แรงงานวิชาชีพส าหรับการต่อใบอนุญาต เช่น สมาคมมัคคุเทศก์
แห่งประเทศไทย 

3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

3.2.1 การศึกษาเกี่ยวกับผลการด าเนินนโยบายและมาตรการเคล่ือนย้ายแรงงานของภาครัฐจาก
ประเทศต้นทางของแรงงานอพยพให้ครอบคลุมแรงงานประเทศ CLMV เน่ืองจากในการศึกษาครั้งน้ีมีการรวบรวม
ข้อมูลเฉพาะจากตัวแทนแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ ผ่านการประสานงานของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน เพราะเหตุว่าแรงงานจากประเทศอ่ืนยังไม่พบว่ามีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชัดเจนดังแรงงานเมียนมาร์ 

3.2.2 การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการและข้อเสนอแนะการให้บริการเพ่ิมพูนความรู้และสมรรถนะท่ี
สามารถให้บริการผ่านระบบการศึกษาทางไกลจากมุมมองของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงาน
ประเทศ CLMV เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแรงงานกลุ่มน้ีผ่านการศึกษาทางไกลต่อไป 

3.2.3 การศึกษาประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีชายแดนติด
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย โดยมีการประสานงานร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ของท้ัง 2 ประเทศ รวมท้ังอาจมีองค์กร
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย 

3.2.4  การท าวิจัยร่วมกันกับนักวิจัยในประเทศต้นทางของแรงงานประเทศ CLMV ในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการด าเนินนโยบายและมาตรการการเคล่ือนย้ายแรงงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับการเคล่ือนย้ายแรงงานกลุ่มน้ีร่วมกันกับทางฝ่ายไทย 

3.2.5  มหาวิทยาลัยเปิดในกลุ่ม OU5 ควรมีการท าวิจัยร่วมกันในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากระบบการศึกษาทางไกลในการพัฒนาฝีมือและเพ่ิมพูนสมรรถนะแรงงานของแรงงานอพยพ (เคล่ือนย้าย
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ระหว่างประเทศ) รวมท้ังอาจน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับบริบทของแต่ละ
ประเทศได้ต่อไป 
 


