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1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน 
ศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้ง
พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำที่เหมาะสม กับ
ความรู้ ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีภารกิจในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่ อการควบคุมและตรวจสอบ
การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
สู่โลกในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกส่วนทั้งการมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลให้กำลังแรงงานขยายตัวลดลง การปรับตัวลดลงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที ่ส ่ งผลกระทบต่อการว่างงานจำนวนมากและมีการปรับเปลี ่ยนโครงสร้างของ
ตลาดแรงงาน การเกิดอาชีพใหม่และความต้องการแรงงานที่มีทักษะที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นปัจจัยให้แรงงาน
และการบริหารจัดการแรงงานในอนาคตต้องปรับตัว ทั้งนี้  การจัดการด้านแรงงานในอนาคตจะต้อง
พัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานในด้านการบริการที่เข้าถึงได้หลากหลายรูปแบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลและการพัฒนาระบบเข้าช่วยเสริมการทำงานในการคัดเลือกและจับคู่ระหว่างผู้สมัครงาน
และตำแหน่งงาน ตลอดจนการวางแผนอาชีพสำหรับผู ้ที ่จะเข้าสู ่ตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ้น  
ลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีในประเทศไทย
มากกว่า 2.5 ล้านคน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องทบทวนบทบาท ภารกิจ การดำเนินงานให้ทันกับ
สถานการณ์และมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตลาดแรงงาน 

ดังนั้น เพื่อให้กรมการจัดหางานมีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการในบริ บทของ
สถานการณ์ของประเทศและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทำการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของกรมการจัดหางานที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวด เร็วและรุนแรงในปัจจุบัน 
เพื่อให้การดำเนินงานของกรมการจัดหางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะสูง มีความทันสมัย ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนผู้มาขอรับบริการทั้งในด้านคุณภาพและ  

ความเชื่อมั่นจากการบริการของภาครัฐ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบบทบาทภารกิจของกรมการจัดหางานกับหน่วยงาน

ภาครัฐในต่างประเทศที่มีบทบาทภารกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย 

1.2.2 เพื่อจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับวิสัยทัศน์ โครงสร้างการจัดองค์กร  
(ในภาพรวม) บทบาทภารกิจใหม่ที่ควรจะเป็นรวมถึงสมรรถนะหลักและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่
ของกรมการจัดหางาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

1.3 ผลผลิต 

รายงานผลการศึกษา เกี่ยวกับศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 20 เล่ม พร้อมบรรจุไฟล์ต้นฉบับใน USB Drive 

จำนวน 20 ชุด 

 

1.4 ผลลัพธ์ 
1.4.1 ข้อมูลผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทภารกิจของกรมการจัดหางานกับหน่วยงานภาครัฐ  

ในต่างประเทศที่มีบทบาทภารกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย 

1.4.2 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับวิสัยทัศน์ โครงสร้างการจัดองค์กร (ในภาพรวม) บทบาทภารกิจใหม่
ที ่ควรจะเป็น รวมถึงสมรรถนะหลักและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ของกรมการจัดหางาน  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

1.5 ขอบเขตการดำเนินงาน 

ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินงานโดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา 

 1) ศึกษา วิเคราะห์วิสัยทัศน์ โครงสร้างการจัดองค์กร ภารกิจ กระบวนการทำงานที่สำคัญใน
ปัจจุบันของภารกิจทุกด้าน รวมถึงสมรรถนะหลักและข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันของ
กรมการจัดหางาน เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครอง
คนหางาน การเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริม
การมีงานทำตลอดจนการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว 
 2) ศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศที่มีบทบาทภารกิจใกล้ เคียงกับ  

กรมการจัดหางาน อย่างน้อย 3 ประเทศ 

 3) จัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับวิสัยทัศน์ โครงสร้างการจัดองค์กร (ในภาพรวม) 
บทบาทภารกิจใหม่ที่ควรจะเป็นรวมถึงสมรรถนะหลักและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยอ้างอิงผลการศึกษาเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน 
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1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 1) ศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศที่มีบทบาทภารกิจใกล้เคียงกับกรมการจัดหางาน 
โดยเป็นประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป 

      2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนองค์กร  โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหารกรมการจัดหางานในส่วนกลางและจัดหางานจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อยุธยา ปทุมธานี 
สมุทรปราการ ขอนแก่น อุดรธานี และสงขลา 
 

 

 





รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 
เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 

 

 2 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

  

 

  
2.1 โครงร่างการดำเนินโครงการ (Project Configuration) 

การดำเนินงานในขั้นแรกคือ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษา
ตัวอย่างการดำเนินงานจากต่างประเทศ 

จากข้อมูลเหล่านั ้น นำมาทำการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา
ตลาดแรงงาน โดยวิเคราะห์ Gap Analysis ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ (As is) และสิ่งที่ต้องการให้เป็นในอนาคต (To be) 

โดยอาจพิจารณาคัดเลือกแนวคิดบางประการมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น แนวคิดของ 
Bibliography Research, World Best Practices, PESTEL Analysis, SIPOC Model, Business Model 

Canvas, Value Chains Analysis, Diagnostic Reviews, Portfolio Analysis/Scatter Diagram, Overlay 

Model and Gap Analysis, Mintzberg’s Framework หรือ 5P Model เป็นต้น นำมาสู่การได้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 
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แผนภาพที่ 2.1 โครงร่างการดำเนินโครงการ (Project Configuration) 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาตัวอย่างการดำเนินงานจาก
ต่างประเทศ 

การวิเคราะห์สภาพ ปัญหา อุปสรรค 
และโอกาสในการพัฒนาตลาดแรงงาน 

ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 

30 ก.ย. 63 29 ต.ค. 63 

จัดส่ง Inception Report 

27 มี.ค. 64 30 มี.ค. 64 29 เม.ย. 64 

จัดส่ง Pregress Report จัดส่ง รา่ง Final Report จัดส่ง Final Report 

การวิเคราะห์ 
Gap Analysis 

Bibliography Research 
World Best Practices 

PESTEL Analysis  
SIPOC Model 

Business Model Canvas  
Value Chains Analysis  

Diagnostic Reviews 
Portfolio Analysis/Scatter Diagram 
Overlay Model and Gap Analysis 

Mintzberg’s Framework หรือ 5P Model 

การทบทวนและวิเคราะห์กระบวนงาน 
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2.1.1 สรุปแนวคิดที่อาจนำมาพิจารณาคัดเลือกเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานของโครงการ 
Bibliography Research หมายถึง การศึกษา วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการ

พัฒนาการจ้างงานในบริบทของประเทศไทยของที่ปรึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ และพันธกิจหลักของกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

World Best Practices เป็นการค้นคว้า ศึกษา และวิจัยถึงแนวทางนโยบาย รูปแบบการพัฒนา และ
การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐจากประเทศที ่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการ และพัฒนา
ตลาดแรงงาน โดยจะมุ่งเน้นไปที่ประเทศในแถบเอเชีย และยุโรป เป็นหลัก 

PESTEL Analysis คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวม
ของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ เราไม่สามารถควบคุมได้ 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วย 

P – Politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง 
E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
S – Social : ปัจจัยทางสภาพสังคม 
T – Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
L – Legal : ข้อกฎหมายต่างๆ ของพ้ืนที่นั้นๆ ที่เราต้องศึกษาเป็นอย่างดี 
E – Environment : หรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 

SIPOC Model คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการทำงาน ที่ทำให้
คนทำงานเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานมากข้ึน ประกอบด้วย 

S – Supplier : บุคคล/ส่วนงานที่ให้ปัจจัยนำเข้า 
I – Input : ปัจจัยนำเข้า 
P – Process : กระบวนการทำงาน 
O – Output : ผลลัพธ์ 
C – Customer : ผู้รับบริการ 

Business Model Canvas คือ เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้านที่ถูกมองว่า
ครอบคลุมส่วนสำคัญๆ ต่อธุรกิจทุกประเภท ประกอบด้วย 

- Value Propositions : คุณค่าของธุรกิจองค์กร 
- Customer Segment : ลูกค้าขององค์กรเป็นคนประเภทใด 
- Customer Relationships : การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 
- Channels : ช่องทางการเข้าถึง 
- Key Activities : สิ่งที่ต้องทำเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจนี้ 
- Key Partners : พาร์ทเนอร์หลักขององค์กร 
- Key Resource : ทรัพยากรที่จำเป็นของบริษัท 
- Cost Structure : ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร 
- Revenue Streams : รายได้ขององค์กรมีอะไรบ้าง 
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Value Chains Analysis คือแนวคิดการวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าขององค์กร สามารถวัดได้จาก
คุณค่าที่ลูกค้าได้รับและยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทมากน้อยเพียงใด โดยแนวคิดนี้ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กิจกรรม คือ Primary Activities และ Support Activities และมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

Primary Activities (กิจกรรมหลัก) 
- Inbound Logistics คือ การขนส่งและจัดเก็บวัตถุดิบ 
- Operations คือ การผลิตสินค้าหรือบริการ 
- Outbound Logistics คือ การขนส่งและจัดเก็บสินค้า 
- Marketing and Sales คือ การตลาดและการขาย 
- Service คือ การบริการทั้งก่อนและหลังการขาย 

Support Activities (กิจกรรมสนับสนุน) 
- Firm Infrastructure คือ โครงสร ้างพ ื ้นฐานองค ์กร เช ่น การเง ิน การบ ัญชี   

การจัดการองค์กร 
- Human Resource Management คือ การบริหารบุคลากร 
- Technology Development คือ การพัฒนาเทคโนโลยี 
- Procurement คือ การจัดซื้อ 

Diagnostic Reviews หมายถึง การศึกษา วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และโอกาสใน
การพัฒนาการจ้างงานในบริบทของประเทศไทยพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
ของกรมจัดหางาน 

Portfolio Analysis/Scatter Diagram คือ แผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในสถิติ ข้อมูลที่เกิดจะเป็นจุดของการกระจายตัว
ของข้อมูล 2 ชุด ซึ่งอาจกระจายในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กันก็ได้ ความสัมพันธ์ยังอาจมี
ทิศทางและระดับที่แตกต่างกันออกไปก็ได้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกระบวนการให้ได้คุณภาพตามที่
กำหนด 

Overlay Model and Gap Analysis คือ การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อหาความแตกต่างระหว่าง
ระบบที่เป็นอยู ่ในปัจจุบันขององค์กร กับมาตรฐานที่ต้องการจะเป็นในอนาคต และวางแผนการทำงาน  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals) และองค์กรยังคงเติบโตตามแผนที่คาดการณ์ไว้ (Projection) 

Mintzberg’s Framework หรือ 5P Model เป็นการให้นิยามกลยุทธ์ในมุมมองที ่แตกต่างกัน  
5 ประการ และเสนอให้นำมุมมองเหล่านั ้นมาพิจารณาประกอบในการกำหนดและปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 

1. แผนงาน (Plan) 
2. กลวิธีสร้างความสำเร็จ (Ploy) 
3. บทเรียน (Pattern) 
4. จุดยืน (Position) 
5. ภาพลักษณ์ (Perspective) 
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2.2 การทบทวนและวิเคราะห์กระบวนงาน 

การทบทวนภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างนับเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้อง
ดำเนินการ เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ทํางานใหม่เพื ่อพลิกโฉม (Drastic Transformation) ให้สามารถเป็นที ่เชื ่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ ่งของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ที่ปรึกษาจึงกำหนดแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างของกรมการจัดหางาน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์องค์กร 

 ในการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์องค์กร ที่ปรึกษาได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการโดยจะ
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ความสัมพันธ์และสอดคล้องระหว่าง โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) วิสัยทัศน์/ภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย (Mission/Vision Strategy, Goals) ของกรมการจัดหางาน
และการถ่ายทอดภารกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายลงสู่ส่วนภูมิภาค  

2. กระบวนงานและงานบริการของกรมการจัดหางาน กระบวนการส่งต่อภารกิจ (Share Function) 
รวมทั้งกระบวนงาน (Procedure)/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) 

3. ข้อจำกัด ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการตามภารกิจ กระบวนงานและงานบริการ  ทั้งในด้าน
จำนวนและความรู้ความสามารถของบุคลากร ความพอเพียงของเครื่องมือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งสถานการณ์ด้านตลาดแรงงานในพ้ืนที่ เช่น ความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดหาแรงงาน 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์กร (Organization Analysis) 

ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ และสรุปผลการศึกษาจากข้อมูลที่รวบรวม จากการ
สังเกตการณ์ จากสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมการจัดหางานในส่วนกลางและจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ที่กำหนด  
(Observation /Interview) โดยวิเคราะห์ช ่องว่าง (Gap Analysis) ทั ้งในด้านโครงสร้าง (Organization 
Structure) ความรู ้ความสามารถของบุคลากร การสนับสนุนจากส่วนกลาง  (Regional/ Center) ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ทบทวนโครงสร้างกระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน เพ่ือนำไปสู่การพิจารณาปัจจัยหลักที่
จะทำให้การดำเนินงานตามภารกิจประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาจะทำการศึกษาเปรียบเทียบ
หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศที่มีภารกิจใกล้เคียงกับกรมการจัดหางานอย่างน้อย 3 ประเทศ 

Gap Analysis Result 

Mission / Vision 
Strategy and Goals 
 

Organization 
Structure 

Regional/Center  Procedure and Work Flow 

Gap Analysis Share Function 

- Data and Information 
- Observation /Interview 
 

1 
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ส่วนที่ 2 การทบทวนและให้ข้อเสนอแนะกระบวนงาน 

จากผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ที่ได้จากส่วนที่ 1 ที่ปรึกษาจะทำการวิเคราะห์สาเหตุ
และผลที่เกิดช่องว่าง (Gap Finding) โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักและสาเหตุที่แท้จริง (Gap Analysis Key) 
เมื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของช่องว่าง (Gap Level) และจัดทำเมตริกซ์ของการวิเคราะห์ช่องว่าง 
(Matrix of the Analysis) เพ่ือเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย โดยที่ปรึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  

 
2.2.1 การปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการให้บริการ (Operation Process & Service  

Improvement) 

หลังจากที่ปรึกษาทำการทบทวน พร้อมทั้ง ศึกษากระบวนงาน งานบริการ ลักษณะงาน (work)  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน ที่จะต้องสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร เพ่ือนำไปสู่
การปรับเปลี่ยนระบบงาน (Redesign) เพื่อลดขั้นตอนหรือการปฏิบัติงานให้ง่ายขึ้น (Work Simplification) 
โดยจะพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และการออกแบบ (Process Redesign) ทั ้งส่วนที ่เป็นกระบวนงาน 
(Procedure) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) รวมทั้ง พิจารณาการวิเคราะห์หน้าที่ (Functional 
Analysis) จากระบบงานที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรบุคคล เครื่องมือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ เป็นต้น โดยที่ปรึกษาแบ่งออก 4 ขั้นตอน คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการให้บริการ  
(Operation Process & Service Improvement) 

 

 

Operation  Manual Operation  Manual 

1. Revenues and Account 
Receivables System 

2. Receive Systems 
3. Payment systems 
4. Petty cash system 
5. Inventory system 

6. Purchase System 
7. Construction 

Contract System 
8. Fixed assets System 
9. Payroll system. 

 

Organization  
(revise) 

Gap Finding 

Gap Analysis Key 

Gap Level 

Matrix of the 
Analysis 

Action Plan 

Implementation 
Plan 

E-C-R-S 
Eliminate 
Combine 
Rearrange 
Simplify 
 

2.1 3 

Com
m

unication 

Operation/Work 
Flow (revise) 

- Procedure 
- Work Flow 

 

                  

                        
                    

                        
                  

                    

                 

                                            

                                                    

                        
                               

                        
                      

                    

                                          
     

                      

                        
               

                      
          

                   

                
        

                
      

                 
         

             

                        
                      

               

Supporting 

Functional 
Analysis 

Process Redesign 

Step 1: Identify Procedures/ 
Processes 
Step 2: Select Procedures/Processes for 
Improvement 
Step 3: Analyze Key Factorsss 
Step 4: Communication and 
Commitment 
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 2 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุกระบวนงานตามภารกิจที่ต้องปรับปรุง (Indentify Procedures / Processes)  
1) ศึกษากระบวนงานที่สำคัญท่ีสนับสนุนภารกิจของกรมการจัดหางานในปัจจุบัน 
2) วิเคราะห์และจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจ  

งานบริการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการดำเนินงาน 
(Process) ความเชื่อมโยงของกระบวนงานส่งต่อภารกิจ (Share Function) ผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

3) ศึกษารายละเอียดกิจกรรม (Activity) กระบวนการ/ขั้นตอน (Process / Work Flow) และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน รวมทั้งศึกษากรอบความรับผิดชอบ คำบรรยาย
รายละเอียดของงาน (Job Description: JD) วิเคราะห์คุณสมบัติที่ต้องการเฉพาะงาน  
(Job Specification: JS) เพ่ือประกอบการพิจารณาการวิเคราะห์ Key Factor 

 
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกกระบวนงานการดำเนินงานเพื่อทำการปรับปรุง  (Select Procedures / 
Processes for Improvement) เพื่อนำไปสู่ประเด็นที่ควรปรับปรุง (As is) โดยพิจารณาประเด็นสำคัญ 
เช่น การสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ ขั ้นตอนการปฏิบัติงานมีความซับซ้อน และระยะเวลา  
ในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาข้อจำกัดและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง เช่น โครงสร้างองค์กร และความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที ่ 3 การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ/ประเด็นสำคัญต่อ การปรับปรุง 
ด้านกระบวนงาน (Analyze Key Factors) เพื่อนำไปสู่ประเด็นสำคัญที่ควรจะเป็น (Should Be)  
การกำหนดแนวทางการปรับปรุงที่จะเป็น (To Be) โดยประเด็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ควรครอบคลุม 
เช่น ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี การจัดแบ่งงานและหน้าที่ และบุคลากร เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนที่สำคัญ คือ การประชุมเพื่อชี้แจงและสื่อสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในกรมการจัดหางาน เพื่อสร้างการยอมรับและเห็นชอบร่วมกัน (Communication and 
Commitment) โดยในการประชุมควรเห็นชอบร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อสร้างการยอมรับต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง ก่อนที่กรมการจัดหางานจะนำไปสู ่การจัดทำแผนการปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และนำไปสู่การปฏิบัติ (Implement Plan)  
ทั้งนี้ ที่ปรึกษานำระบบ E-C-R-S มาสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือการทดสอบผลโดยทำ
การวิเคราะห์ ซึ่งหลักการ E-C-R-S นี้ กรมการจัดหางานไม่จำเป็นต้องดำเนินการทั้งหมดพร้อมกัน 
โดยจะเลือกใช้ E-C-R-S ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและระดับของความมีนัยสำคัญ  
โดยพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถเลือกว่า จะขจัดทิ้ง จะรวมขั้นตอน หรือ การจัดเรียงใหม่ ทั้งนี้ 
เพ่ือทำให้ง่ายขึน้ หลักการ E-C-R-S มีดังนี ้
E (Eliminate) คือ การขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 
C (Combine) คือ การรวมข้ันตอนหรือวิธีการทำงานเข้าด้วยกัน 
R (Re-arrange) คือ การจัดเรียงใหม่ปรับขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
S (Simplify) คือ การทำงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากซับซ้อนของงาน 
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แผนภาพที่ 2.4 ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำ Workflow และแบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน 

 
2.2.2  การให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ( Instructions for Operation 

Organization Redesign) 

เพื่อให้การพัฒนากระบวนการดำเนินงานธุรกิจและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ที่ปรึกษาอาจเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรนั้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานและมีความละเอียดอ่อน โดยอาจมี
ความเกี ่ยวข้องและเชื ่อมโยงกับส่วนกลาง ดังนั ้นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานและขั ้นตอน 

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร จะอยู่ในรูปของการจัดทำข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทาง
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminate Combine Rearrange Simplify

Ranking Work Element Improvement Ideas E C R S

1

2

3

4

Work Analysis Sheet

E-C-R-S Elimin Co Rear Sim
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แผนภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการปรับโครงสร้างองค์กร (Organization redesign) 
 

โดยที่ปรึกษาจะดำเนินการ ดังนี้  
1) ทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์ (Study and Review) โครงสร้างปัจจุบันทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดเด่น จุดด้อยขององค์กร รวมทั้ง
ความคาดหวังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมการจัดหางานในส่วนกลางและจัดหางาน
จังหวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ขอนแก่น อุดรธานี และ
สงขลา 

2) การวิเคราะห์โครงสร้างท่ีเหมาะสม (Redesign Criteria) โดยการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ระบบงานการให้บริการ การแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานในปัจจุบันและ
อนาคตรวมทั้งบทบาทที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่จะต้องมีแนวทางการบริหารลักษณะเชิงรุก  
โดยที่ปรึกษาเสนอให้อยู่ในรูปแบบ Combinations of functional and output ที่เป็นการ
ผสมผสานรูปแบบระหว่างการออกแบบองค์กรโดยใช้ภารกิจ/หน้าที่เป็นหลักในการจัดแบ่งกลุ่ม 
(Functional groups) และการออกแบบองค์กรโดยใช้ผลที่ออกมา หรือ แบ่งตามรูปแบบการ
ให้บริการหรือตามวัตถุประสงค์ (Output or purpose group) นอกจากนี้ ขั้นตอนการออกแบบ
โครงสร้างใหม่ จะคำนึงจุดเด่นหรือจุดได้เปรียบที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

Organization 
Structure 

 

Step 1: Study and Review 
Step 2: Redesign criteria 
Step 3: Consensus and  

Communication 
Step 4: Instructions 
 

 
- Interview /Questionnaire 
- Focus Group 
- Expert Opinion 
- Structural comparison 

Communicat
ion 

                  

                        
                    

                        
                  

                    

                 

                                            

                                                    

                        
                               

                        
                      

                    

                                          
     

                      

                        
               

                      
          

                   

                
        

                
      

                 
         

             

                        
                      

               

Combinations of 
functional and output  

- Organization  
- Operation / Process 
-  People/Competency 

Value Chain & McKinsey 
- Strategy 
- Organization  
- Human Resource  

Management 
- Operation process 

Functional  
1. Service 
2. Operation 
3. Equipment 
4. Management 
5. Information Technology 
6. Human Resource etc. 

Gap Finding 

Gap Analysis Key 

Gap Level 

Matrix of the 
Analysis 

Step 4: Action Plan 

Implementation Plan 

Organization redesign 
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3) การเห็นชอบร่วมกัน (Consensus) จากฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักการ/แนวทาง  

การออกแบบ องค์ประกอบ ปัจจัยสำคัญ โดยที่ปรึกษาต้องสนับสนุการสร้างและรับรู้ความเข้าใจ  

ในสถานการณ์ปัจจุบันร่วมกันภายในถือเป็นขั ้นตอนที ่สำคัญอย่างยิ ่งและเป็นปัจจัยสำคัญต่อ  

การปรับเปลี่ยนองค์กร รวมทั้ง การสร้างกลไก การประสานงานโดยการสื่อสารสองทาง (Two way 

communication) เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

4) การจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการ (Instructions) ที่ปรึกษาจะจัดทำข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับวิสัยทัศน์ โครงสร้างการจัดองค์กร (ในภาพรวม) บทบาทภารกิจใหม่
ที่ควรจะเป็นรวมถึงสมรรถนะหลักและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยอ้างอิงผลการศึกษาเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศที่มีภารกิจใกล้เคียงกันทบทวนโครงสร้างของกรมการจัดหางาน 
กระบวนการดำเนินงาน (Procedures and Processes) และทรัพยากรบุคคล (People and 

Competency) โดยจะพิจารณาถึงแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การดำเนินการตาม
ภารกิจบรรลุเป้าหมาย การเตรียมความพร้อมทั้งการพัฒนาความรู้ ความสามารถ (Competency) 

ของทรัพยากรบุคคล (People) โดยพิจารณา JD (Job description) และ Role profiles การวัดผล
การดำเนินงาน (Performance Measurement) รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology Improvement) 

 

2.2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร 

1) หลักการจัดองค์กร   

 การจัดองค์กรเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงาน บุคลากร และปัจจัย
ทางกายภาพต่างๆ ขององค์กร หลักการจัดองค์กรที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน 
หน่วยงานสำคัญขององค์กร สายบังคับบัญชา อำนาจการบังคับบัญชา ช่วงการควบคุม การมอบหมายงาน และ
แผนภูมิองค์กร สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Function Description) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร บทบาท และภารกิจเป็นของกลุ่มกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยหน้าที่ความรับผิดชอบจะถูกกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  
ลักษณะขององค์กร และขนาดองค์กร (Size) 

2. การแบ่งงาน (Division of Work) การแยกงานหรือการรวมลักษณะงานที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน หรือแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะของงาน พร้อมทั้ง
มอบหมายให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถ (Skill) และสมรรถนะ (Competency) 

ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ 
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3. หน่วยงานสำคัญขององค์กร ได้แก่ หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่ปรึกษา และหน่วยงานอนุกร 
การแบ่งหน่วยงานในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้เห็นลักษณะของงานได้ชัดเจนขึ้น 

 1) หน่วยงานหลัก คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และบุคคลที่
ปฏิบัติงานที่ขึ้นตรงต่อสายการบังคับบัญชา ซึ่งทุกองค์กรจะต้องมีหน่วยงานหลักเพ่ือเป็น
หน่วยปฏิบัติงาน และเพ่ือผลประโยชน์โดยตรงต่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 2) หน่วยงานที่ปรึกษา คือ หน่วยงานที่ช่วยให้หน่วยงานหลักปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นลักษณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน (Specialist) หรือเป็นรูปของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ในองค์กรต่างๆ 

 3) หน่วยงานอนุกร คือ หน่วยงานที่ช่วยบริการแก่หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่ปรึกษา 
โดยช่วยสนับสนุนในลักษณะงานธุรการและงานอำนวยความสะดวก 

4. สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) คือ ความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ทราบถึงการควบคุม การรับผิดชอบ และ
การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ สายการบังคับบัญชาควรมีจำนวนระดับชั้นแต่ละสายไม่มากเกินไป 
โดยระบุว่าใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งการและสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติงานใดอย่างชัดเจน และ
สายการบังคับบัญชาไม่ควรทับซ้อนกัน มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความสับสน ความล่าช้าของงานได้ 
และเป็นอุปสรรคในการควบคุมดูแล 

5. อำนาจการบังคับบัญชา หมายถึง อำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการ ประกอบด้วย การรวมอำนาจ
และการกระจายอำนาจ 

 1) การรวมอำนาจ (Centralization) หมายถึง การจัดองค์กรที่รวมเอาอำนาจหน้าที่ (Authority) 

ในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการในการบริหารงานไว้ที่ส่วนกลางหรือสำนักงานใหญ่ หรือ
รวมอำนาจดังกล่าวไว้ที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมิได้มอบหมายให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับรอง
มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีระเบียบกฎเกณฑ์
เป็นสิ่งช่วยในการบริหาร 

 2) การกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัย 
สั่งการ ให้หน่วยงานสาขาหรือผู้บังคับบัญชาระดับล่างลงมา ได้มีโอกาสตัดสินใจได้ทันที  
โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบของผู้บริหารส่วนกลาง 

ทั้งนี้ การจัดองค์กรในสมัยใหม่ มักมุ่งเน้นการกระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับล่างมากขึ้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการคล่องตัวยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที 

6. ช่วงการควบคุม (Span of Control) เป็นสิ่งที่ระบุให้ทราบถึง จำนวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่
ถูกควบคุมหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น ช่วงการควบคุมแบบแคบ  

(Narrow Spans) และช่วงการควบคุมแบบกว้าง (Wide Spans) หากช่วงการควบคุมแคบ  
สายบังคับบัญชาจะยาว ในทางตรงกันข้าม หากช่วงการควบคุมกว้าง สายบังคับบัญชาจะสั้น 
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7. การมอบหมายงาน (Delegation) คือ การกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
จากผู้บังคับบัญชา สู่ผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ การกระจายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ  
และอำนาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กำหนดจากผู้บังคับบัญชา สู่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ซึ่งควรมอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความถนัด (Specialization) 

และความสนใจ (Area of Interest) ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

8. แผนภูมิองค์กร (Organization Chart) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เห็นภาพรวม (Macro) 

และเข้าใจถึงโครงสร้างของลำดับชั้นในองค์กร ตั้งแต่ระดับบน เช่น ผู้บริหาร  (Top-Level 

Management) ไปถึงระดับล่างหรือผู้ปฏิบัติงาน (Bottom-Level) และช่วยให้ทราบอำนาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมไปถึงสายการบังคับบัญชา หน่วยงานย่อยและความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภายในองค์กร  

 

2.2.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์กร 

 การออกแบบองค์กร (Organizational Design) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ตัดสินใจเลือกโครงสร้างที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กร รวมไปถึงสภาวะแวดล้อมและ
เทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร (Disruption) ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การออกแบบโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น 4 ประการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2545) ดังนี้ 

 

 

แผนภาพที่ 2.6 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์กร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การออกแบบ
โครงสร้าง
องค์กร

ด้าน
กลยุทธ์

ด้านสภาวะ
แวดล้อม

ด้าน
เทคโนโลยี

ด้านขนาด
ขององค์กร
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 1) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ หากกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และข้ึนอยู่กับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จะกระทบกับโครงสร้างองค์กรและทำให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงหรือออกแบบใหม่ (Redesign) ไปด้วย เพื่อให้การดำเนินงานตามกลยุทธ์องค์กรเป็นไปได้
อย่างราบรื่น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 

 2) ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม เป็นทั้งปัจจัยภายใน (Endogenous Variables) และปัจจัย
ภายนอก (Exogenous Variables) ที่สามารถส่งผลต่อการกำหนดโครงสร้างองค์กรได้ ได้แก่  เศรษฐกิจ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สังคม การเมือง สภาวะการแข่งขัน ซึ่งตัวแปรต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม
มักเปลี่ยนแปลงไปตลอด จึงต้องตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมดังกล่าวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาวะแวดล้อมทั้งจากภายในและจากภายนอกองค์กร 

3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การผลิตสินค้าและบริการ (Goods and Services) ของแต่ละชนิด
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ต้องการ (Require) เทคโนโลยีที่ใช้แตกต่างกัน บางธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เช่น ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ในทางตรงกันข้าม บางธุรกิจต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก (Labour 
Intensive) จึงต้องพิจารณาเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ และเทคโนโลยีที่ยังไม่มีแต่ต้องใช้ในอนาคต เพื่อรองรับ
การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ที่อาจเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ และการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้ (Digital 
Disruption) 

 4) ปัจจัยด้านขนาดองค์กร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบองค์กร ทั้งในส่วนของหน่วยงาน
ที่ต้องใช้ผู ้เชี ่ยวชาญ ลักษณะงาน ตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน องค์กรแบบราชการ การกระจายอำนาจและ  
การรวมอำนาจ เมื่อมีการสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงควรออกแบบองค์กรให้มี  
ความคล่องตัว (Agile Organization) กระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยไม่ผูกขาดการตัดสินใจกับผู้บริหาร
คนใดคนหนึ่งมากเกินไป เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างองค์กร 
 
 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างองค์กร 
 
วิสัยทัศน์ 
“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2565” 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการมีงานทำ โดยให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน เพ่ือให้ประชาชน

มีอาชีพ มีรายได ้
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื ่อสนับสนุน  

การดำเนินงานตามกิจกรรมของกรมการจัดหางาน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล 
5. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
 
อำนาจหน้าที่ 
กรมการจัดหางาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน ศึกษา วิเคราะห์

สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริม
ระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
และความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานกฎหมายว่าด้วย การทำงาน
ของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูล
แรงงาน 

3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางานจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงาน
ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานอาชีพ
และอุตสาหกรรม 

4. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดให้แก่ประชาชน 
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   
 

 

บทท่ี 3 
การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงสร้างองคก์ร และกระบวนการทำงานต่างๆ 
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3.1.1 การวิเคราะห์และข้อสังเกตเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
วิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ คือ “กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2565” ซ่ึงเป็นวิสัยทัศน์เดิม

กับที ่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ แสดงถึงการดำเนินงานที่มุ ่งเน้นเป้าหมายในจุดประสงค์เดิม  
แตข่ยายระยะเวลาจากเดิมไปเล็กน้อย  

ข้อสังเกตจากการระบุว่า กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้า คำว่า “มีงานทำ” อาจยังไม่ครอบคลุม 

การนำความสามารถมาใช้ในการสร้างประโยชน์ต่อประเทศอย่างที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการหางาน 

ที ่ตรงกับวุฒิการศึกษาแต่ไม่มีตลาดรองรับ จึงต้องประกอบอาชีพอื ่นที ่ไม่ตรงกับคุณสมบัติที ่ม ี เช่น  
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายแต่ทำงานด้านเสมียนเนื่องจากยังหางานทำตรงตามวุฒิไม่ได้  
เป็นการทำงานในสิ่งที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติ (qualification mismatch) ซึ่งยังคงเป็นปัญหาอยู่มากในประเทศไทย  

ดังนั้น การระบุเพียงว่า “มีงานทำ” อาจยังไม่เพียงพอในการเป็นวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ท้าทาย 
เนื่องจากยังไม่ได้พิจารณาประเด็นด้านคุณภาพ (quality) ของงานที่ทำ  

นอกจากนั้น การใช้คำศัพท์ (terminology) ยังบ่งชี้ความหมายที่ไม่ครอบคลุม โดยคำว่า “กำลังแรงงาน” 
(ซึ ่งอาจเป็นการแปลจากคำว่า “workforce” ในภาษาอังกฤษ) เมื ่อนำมาใช้ในภาษาไทยอาจทำให้เกิด 

การสื่อสารว่าเป็นกลุ่มผู้ทำงานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก (labor intensive) ซึ่งไม่ตรงกับทิศทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศท่ีต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ความรู้ ทักษะ ในระดับสูงขึ้น  

การกำหนดวิสัยทัศน์จึงควรระบุว่า “ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ 
ให้มีงานทำที่ตรงกับสมรรถนะ วิชาชีพ และศักยภาพอย่างถ้วนหน้า” ซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรโดยครอบคลุมกลุ่มที่ใช้ความรู้ทักษะในระดับสูง    

สำหรับเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของกรมฯ ที่กำหนดไว้คือ “ประชาชนได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานทำ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน” โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวชี ้วัดที ่ 1 คือ แรงงานทุกกลุ ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ โดยประเมินจากจำนวนของ
ประชาชนที่ได้รับบริการในโครงการต่างๆ ในด้านของการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ และการบริหารจัดหางาน
จากโครงการ  

ตัวชี้วัดที่ 2 คือ ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับบริการมีงานทำ ประเมินจากการได้รับบรรจุงาน  

อันเกิดจากการบริการจัดหางานของกรมฯ ซึ่งบ่งชี้ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน  

ข้อสังเกตคือ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงาน ยังไม่สอดคล้องกับ
การไปสู ่ว ิส ัยทัศน์ เนื่องจากวิสัยทัศน์ของกรมฯ คำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินงานที ่เก ิดขึ ้นใน
ระดับประเทศ ไม่จำกัดขอบเขตเฉพาะการจัดหางานที่ดำเนินการโดยกรมฯ เท่านั้น แต่ตัวชี้วัดของกรมฯ  
จำกัดเฉพาะการดำเนินงานของกรมฯ เท่านั้น 
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นอกจากนั้น การระบุตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่จำกัดขอบเขตเฉพาะการดำเนินของกรมฯ มีส่วนผลักดันให้
กรมฯ มุ่งเน้นบทบาทเป็นผู้ดำเนินการด้านการจัดหางานด้วยตนเอง มากกว่าการส่งเสริมการจัดหางานที่กรมฯ
ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการให้บริการ ซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญต่อประเทศเช่นกัน และยังคงต้องการสนับสนุนจาก 

กรมฯ อยู่ 

  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารต่างๆ ในกรมฯ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์พบว่า ผู้บริหาร
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนี้ 

ผู้บริหารบางส่วนมีความเห็นว่าวิสัยทัศน์มีความเหมาะสมแล้วและควรใช้ต่อ ไป แต่ปรับเปลี ่ยน
ระยะเวลา หรือไม่ควรระบุระยะเวลาไว้ การระบุเป้าหมายตามระยะเวลาควรปรากฏในแผนงานยุทธศาสตร์แทน 

ผู้บริหารบางส่วนให้ความเห็นว่าวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ยังไม่มีความเหมาะสม เช่น มีความท้าทายเกินไป   
มีขอบเขตที่ควบคุมไม่ได้ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ไม่สะท้อนภาพการดำเนินงานของกรมฯ ทั้งหมด เนื่องจากกรมฯ
สามารถใหบ้ริการในกลุ่มจำกัด ไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการทั่วถึงทั้งประเทศ การระบุวิสัยทัศน์จึงควรจำกัด
ขอบเขตเฉพาะผู้ที่รับบริการของกรมฯ เท่านั้น 

ผู้บริหารบางส่วนเห็นว่าวิสัยทัศน์ควรกำหนดโดยมุ่งเน้นประเด็นอื่น เช่น การสร้างระบบการส่งเสริม
การจ้างงานที่ทันสมัยต่อบริบทของโลกซ่ึงเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น 

ในด้านของตัวชี้วัดและเป้าหมายของวิสัยทัศน์นั้น ยังมีการรับรู้ที่จำกัดบางบุคคลเท่านั้น แม้แต่ตัวชี้วัด
ในวิสัยทัศน์เดิม ซึ่งมีเป้าหมายถึงปี 2564 ยังไม่ได้รับการรับรู้จากผู้บริหารหลายท่าน ทั้งในด้านของนิยาม และ
เป้าหมาย  
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3.1.2 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของกรมการจัดหางาน 

 
 

แผนภาพที่ 3.1 โครงสร้างกรมการจัดหางาน  
 

ภาพรวมโครงสร้างกรมการจัดหางาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงานบริหารส่วนกลาง จำนวน 16 หน่วยงาน ได้แก่  
1) สำนักงานเลขานุการกรม 

2) กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 

3) กองนิติการ 
4) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

6) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

7) กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

9) กองส่งเสริมการมีงานทำ 
10) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 

12) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2 

13) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 3 

14) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 4 

15) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 5 

16) สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 
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ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

หน่วยงานที่ข้ึนตรงต่ออธิบดี จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่  
1) กลุ่มตรวจสอบภายใน  
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งข้ึนกองภายใน ประกอบด้วย 

1) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6 

2) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 7 

3) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 8 

4) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 9 

5) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 10 

 
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ภารกิจ การปฏิบัติงาน และประเด็นสำคัญอื่นๆ ของกรมฯ ที่สรุปไว้ในบทที่ 7 

(สรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงานในปัจจุบันเทียบกับสิ่งที่ควรดำเนินการในอนาคต)  จะแสดงถึงภารกิจ/
กระบวนงานที่ควรปรับเปลี่ยนบทบาท/การดำเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของกรมการจัดหางานในขั้นต่อไป 
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3.2 พันธกจิ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมการจัดหางาน 
 

หน่วยงาน พันธกิจ 

▪ หน่วยงานบริหารส่วนกลาง 
1. สำนักงานเลขานุการกรม 1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม  

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งานประสาน
ราชการและงานประชาสัมพันธ์ของกรม 

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 

อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
5. ดำเนินการอ่ืนใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใด 

ของกรม 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
2. กองทะเบียนจัดหางานกลาง
และคุ้มครองคนหางาน 

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนเกี่ยวกับสำนักงานจัดหางาน 
และบริษัทจัดหางาน 

2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายใน
ความรับผิดชอบของกรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. คุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือคนหางานที่ทำงานทั้งในและต่างประเทศ
ให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับและจ่ายเงินสินบน เงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 
และกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานรวมทั้ง 
การขอรับเงินค่าปรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
3. กองนิติการ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของ

กรม และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง งานคดีแรงงาน และ
งานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายในความรับผิดชอบ
ของกรม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. ศึกษา และวิเคราะห์ เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบของกรม 
4. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานของกรม 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กองบริหารข้อมูล
ตลาดแรงงาน 

1. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลตลาดแรงงาน 

2. ศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้ม 

ความต้องการแรงงานตลอดจนเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน 

4. ประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน และประชาชนทั่วไป 

5. ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

5. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 1. จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 
2. พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของบุคลากรของกรม และดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
6. กองบริหารแรงงานไทย 

ไปต่างประเทศ 

1. พัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการไปทำงานใน
ต่างประเทศ 

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลระบบบริหารแรงงานไทยไป
ทำงานในต่างประเทศ และทะเบียนคนหางานที่จะไปและกลับจาก 

การทำงานในต่างประเทศ 
3. บริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อ

ช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ คณะกรรมการพัฒนาการ
จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน และคณะกรรมการตามกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
7. กองพัฒนาระบบบริการ
จัดหางาน 

1. พัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดหางาน 

ในประเทศ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และหามาตรการในการบริการจัดหางานให้แก่

ประชาชนอย่างท่ัวถึงรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามกฎหมายอื่น 

ที่เก่ียวข้อง 
3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการจัดหางานร่วมระหว่างภาครัฐและ

เอกชน รวมตลอดถึงสนับสนุนให้มีการจ้างงานมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดวัยทำงาน 
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4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลตำแหน่งงานและทะเบียน
คนหางานในประเทศ 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
8. กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

1. พัฒนาการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือใช้ในงานด้านส่งเสริมการมีงานทำ 
2. จัดทำนโยบายและแผน และประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้

สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งเร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านแรงงาน  
เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ 

4. ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ 

ด้านความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ 
5. ดำเนินการด้านสถิติและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ และการบริหารงานของกรม เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
9. กองส่งเสริมการมีงานทำ 1. พัฒนาและส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ และ

การรับงานไปทำท่ีบ้าน 
2. ศึกษา จัดทำข้อมูลอาชีพ และแบบทดสอบเพ่ือการแนะแนวอาชีพ 
3. ศึกษา จัดทำ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ด้านการแนะแนวอาชีพ 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาชีพ ส่งเสริมการจัดตั้ง

และดำเนนิงานศูนย์ข้อมูลอาชีพทั่วประเทศ 
5. ศึกษา จัดทำ พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 
6. จัดตั้งและบริหารกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระและบริหาร

กองทุนผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
10. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. บริหารการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานในกรม 
2. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกรมรวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน 

3. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบงานคอมพิวเตอร์และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ของกรม 
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4. ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม 
5. จัดเก็บ บำรุงรักษา และประมวลผลข้อมูลของกรม 
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

11 - 15 สำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 - 5 

1. ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมตามท่ีได้รับ
มอบหมายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรม 

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

16. สำนักบริหารแรงงาน 

ต่างด้าว 

1. เสนอแนะนโยบาย พัฒนาระบบและรูปแบบการอนุญาตและผ่อนผัน
การทำงานของคนต่างด้าว ประสาน และกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 

2. พิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 

3. จัดทำทะเบียนคนต่างด้าวและเครือข่ายสารสนเทศคนต่างด้าว 

ที่ขออนุญาตทำงาน 

4. บริหารกองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 

5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการ
ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร คณะกรรมการพิจารณา
การดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ คณะกรรมการ
พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การทำงานของคนต่างด้าว คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการทำงานของ 
คนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

▪ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

 

1. ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่
จังหวัด 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรม
และจังหวัด 

3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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▪ หน่วยงานที่ข้ึนตรงต่ออธิบดี 
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรม ในด้าน

งบประมาณ การเงิน การบัญชี ระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม 

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 

3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ
หน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
▪ หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้นกองภายใน  
1. – 5. สำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6-10 

1. ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่ 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรม 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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3.3 ภารกิจสำคัญของกรมการจัดหางาน 
 
สำหรับภารกิจสำคัญของกรมการจัดหางาน อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากกรมการจัดหางานมีดังนี้  

1. การบริการจัดหางานในประเทศ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว 
ช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน โดยให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู ้สูงอายุ ผู ้พ้นโทษ ทหารก่อนปลดประจำการ แรงงานที่อยู ่บนพื้นที ่สูง 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เป็นต้น 

การดำเนินงาน 

1. การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เป็นการดำเนินงานด้วยระบบ IT ซึ่งจะทำให้ผู้สมัครงาน
และนายจ้างที ่เข้าร่วมงานได้ร ับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก  
โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสมัครงานและเลือกตำแหน่ง
งานว่างตามความต้องการได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน รวมทั้งสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์กับ
นายจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกแบบขึ้นทะเบียนหางานและใบสมัครงานทุกครั้งที่สมัครงานกับ
นายจ้าง นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการแนบเอกสารการสมัครงาน ในส่วนของ
นายจ้างสามารถประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ต้องการ รับสมัครล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต
ค้นหาประวัติของผู้สมัครงานได้ทางระบบคอมพิวเตอร์และเก็บประวัติของผู้สมัครงานกลับไป
พิจารณาเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเสร็จงานแล้วสามารถเปิดโปแกรม เพ่ือให้ผู้สนใจที่ไม่ได้
มาสมัครงานในวันงานสามารถสมัครงานผ่านระบบได้อีกทางหนึ่ง 

2. การจัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่และย่อย เพ่ืออำนวยความสะดวกให้นายจ้าง/สถานประกอบการ
และผู้สมัครงานได้พบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เพิ่มโอกาสให้ผู ้สมัครงานได้คัดเลือก
ตำแหน่งงานที่ว่างตรงกับความรู้ความสามารถและได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ
จำนวนมากในคราวเดียวกัน 

3. การให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน จัดหาตำแหน่งงานว่าง ณ หน่วยบริการของ
กรมการจัดหางานที่มีอยู่ทั่วประเทศท้ังในส่วนกลาง 11 แห่ง (สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ 1 - 10 และศูนย์บริการ Smart Job Center) ส่วนภูมิภาค จำนวน 76 แห่ง (สำนักงาน
จัดหางานจังหวัด) 

4. การให้บริการจัดหางานเชิงรุกโดยรถ Mobile Unit เคลื ่อนที ่เข้าไปให้บริการในระดับตำบล 
หมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน เพ่ือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพ
และอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนพื้นที ่
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5. การให้บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางานที่เดินทางเข้ามาหางานทำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจุดให้บริการ  

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่), สถานีขนส่งหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง 
6. การให้บริการจัดหางานทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานของนายจ้าง/

สถานประกอบการ และสม ัครงานผ ่านระบบอินเทอร ์เน ็ตของกรมการจ ัดหางานได้ที่  
Website: http://smartjob.doe.go.th 

7. ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดที่มีผู้สมัครงาน
มากไปยังจังหวัดที่ขาดแคลนแรงงานและมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการ
เคลื่อนย้ายนายจ้าง/สถานประกอบการให้ไปรับสมัครงานในจังหวัดที่มีผู้สมัครงานจำนวนมากด้วย 

8. การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ในส่วนที่กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน โดยให้บริการจัดหางานที่มีความ
เหมาะสมทั้งในเรื่องลักษณะงาน อัตราค่าจ้าง สภาพการจ้างงาน สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการให้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ 

9. การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ เพื่อให้มีระบบรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุก
หน่วยงาน วิธีการให้บริการจัดหางานที่ทันสมัย มีความชัดเจน โปร่งใส ไม่ซับซ้อน และเปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพของงานบริการในประเทศ 

10. การจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ คือ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู ้พ้นโทษ และนักเรียน นักศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างทั่วถึง และได้พบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนายจ้างโดยตรง รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจ้าง/สถานประกอบการ
เห็นถึงความสำคัญของการจ้างงานบุคคลดังกล่าวและรับเข้าทำงาน โดยในส่วนของกรมการ  

จัดหางานได้มีการจ้างเหมาคนพิการ จำนวน 86 อัตรา และ ผู้สูงอายุ จำนวน 20 อัตรา ทำงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานตัวอย่างในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ  
ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความตั้งใจของภาครัฐที่จะให้การสนับสนุนคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้ได้รับสิทธิ
และโอกาสเท่าเทียมกับผู้อ่ืน และเป็นแบบอย่างให้กับภาคเอกชน 

11. การอบรมแรงงานไทยเพื ่อความมั ่นคงในอาชีพ เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื ่อง  

สภาพการทำงานในสถานประกอบการ สิทธิประโยชน์และหน้าที ่ที ่ควรได้รับตามกฎหมาย  
รู้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เกิดความรักองค์กร รักงาน มีวินัย  

ในการทำงาน 

 
 
 
 
 
 

http://www.doe.go.th/
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2. การแนะแนวและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มี
ความรู้ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน 

การดำเนินงาน 

1. ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพ  

โลกการศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการให้บริการทดสอบความพร้อม
ทางอาชีพ เพื ่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับ
บุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งนำไปสู่การมี
งานทำอย่างยั่งยืน 

2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ การประสานงานใน
เรื่องแหล่งฝึกอาชีพ แนะนำเงินทุนภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ข้อมูลอาชีพ รวมถึงการจัดสาธิต
และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระและให้ความรู้ด้านการประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การทำบัญชี
เบื้องต้น การตลาด การคิดต้นทุนการผลิต กำไรขาดทุน เป็นต้น เพื่อ ให้ผู้ว่างงานหรือผู้ที่สนใจ
สามารถประกอบอาชีพได้ 

3. จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการมีงานทำ โลกอาชีพ โลกการศึกษา โลกของข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

4. ผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ ในรูปแบบของแผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ
ข้อมูลอาชีพ CD/VCD ชุดนิทรรศการรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

5. ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ โดยเป็นแหล่งสารสนเทศข้อมูลด้านอาชีพต่างๆ เพื ่อให้นักเรียน
นักศึกษา ศึกษาค้นหว้าหาข้อมูลด้านอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือ
เรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งคนหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 
และประชาชนทั่วไปใช้ข้อมูลอาชีพดังกล่าวในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพและการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

6. การจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้มีการรวมตัวกัน 
เพื่อจัดตั้งกลุ่ม ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับงานและการผลิต 
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะฝีมือของผู้รับงานไปทำที่บ้าน และส่งเสริมให้กลุ่มกู้เงินกองทุนผู้รับงาน
ไปทำที่บ้านเพ่ือขยายและพัฒนาศักยภาพในการผลิต 
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3. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

เพื่อกำกับ ดูแล การพัฒนากระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนหางานและลูกจ้างที่ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม  

การขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

การดำเนินงาน 

1. บริหารและบริการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

2. เป็นศูนย์ข้อมูลและทะเบียนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

5. ฝึกอบรมและพัฒนาความพร้อมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ 

6. ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

7. กำหนดแนวทางและส่งเสริมตลาดแรงงานต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ทั้งนี้ การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี 
1. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง คือ บริการที่รัฐโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการให้แก่คนที่หา

งานทีป่ระสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งคนหางานไม่ต้องเสียค่าบริการแต่เสียค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
และเท่าที่จ่ายจริง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน เป็นต้น 

2. บริษัทจัดหางานจัดส่ง ต้องเป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน การรับสมัคร
คนหางานและจัดส่งคนหางานไปทำงานต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงจะ
ประกาศรับสมัครและจัดส่งไปทำงานได้ 

3. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัท
ในเครืออยู่ในต่างประเทศ หรือประมูลงานในต่างประเทศได้ และประสงค์จะพาลูกจ้างไปทำงาน
ต้องขออนุญาตการเดินทางไปทำงานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางาน 

4. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ นายจ้างต้องแจ้งการเดินทางไป
ฝึกงานของลูกจ้างต่อกรมการจัดหางานโดยยื่นแบบแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ 

5. คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเอง คนหางานติดต่อไปทำงานกับนายจา้ง
ในต่างประเทศด้วยตนเอง หรือคนหางานที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง เมื่อเดินทาง
กลับมาพักผ่อนชั่วคราวในประเทศไทยและจะกลับไปทำงานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางาน 

ก่อนวันเดินทาง 
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4. การคุ้มครองคนหางาน 

เพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากการหางานทำ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัท
จัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน และบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน รวมถึงการใช้มาตรากา รทาง
กฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงที่เอารัดเอาเปรียบคนหางาน 

การดำเนินงาน 

1. การพิจารณา ตรวจสอบ คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน เพื่อจัดหางาน 

ให้คนหางานทำงานในประเทศและต่างประเทศ การต่ออายุใบอนุญาตการขอจดทะเบียนและ 

มีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่างๆ การขอยกเลิกหรือเพิกถอน
หรือสิ้นสภาพใบอนุญาตจัดหางาน รวมถึงการตรวจสอบหลักประกัน การหักหลักประกันและ  

การเก็บรักษาหลักประกัน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

2. การรับเรื ่องและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของคนหางานเกี่ยวกับการจัดหางานพิจารณาดำเนินการ
ลงโทษทางทะเบียน และดำเนินคดีทางอาญากับผู ้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

3. ตรวจสอบควบคุมการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศของผู ้ร ับอนุญาตจัดหางาน  
สืบเบาะแส ติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติการณ์การหลอกลวงคนหางานของสาย/นายหน้า
จัดหางานเถื่อน 

4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของคนหางานหรือลูกจ้างที ่จะเดินทางไปทำงานหรือฝึกงาน 

ในต่างประเทศ ตรวจสอบและระงับเดินทางของบุคคลที่มีพฤติการณ์จะลักลอบเดินทางไปทำงาน
ในต่างประเทศ โดยไม่ผ่านขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ความคุ้มครองและป้องกัน 

การหลอกลวงคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศและขบวนการค้ามนุษย์ 
5. ตรวจสอบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจสอบนายจ้าง/ 

สถานประกอบการเพื่อให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและ
ขบวนการค้ามนุษย์ 

6. พิจารณาคำขอรับเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งการเบิก – จ่ายเงิน 
และนำส่งเงินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานและกฎหมายว่าด้วย 

การทำงานของคนต่างด้าว 
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5. การจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว 

เพื่อดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้ เป็นไปตามกฎหมายและ 

เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากท่ีสุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผัน
ให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว 

การดำเนินงาน 

1. พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน 
รับแจ้งเข้า – ออกจากการทำงานของคนต่างด้าว 

2. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 

3. ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในการห้ามคนต่างด้าวทำ 
4. ศึกษาวิจัยงานในอาชีพและวิชาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ 
5. ปรับปรุงระเบียบวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 

6. วางมาตรการจัดระบบเพ่ือควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

7. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย 

8. จัดระบบการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ NGOs 
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3.4 ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการจัดหางาน 

3.4.1 กรอบอัตรากำลัง 
ข้อมูลด้านอัตรากำลังของกรมการจัดหางานแสดงดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 3.1 อัตรากำลังของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวม 

1 รวมราชการบริหารส่วนกลาง 659 54 306 1,019 

2 รวมราชการบริหารส่วนภูมิภาค 571 135 354 1,060 

รวม 1,230 189 660 2,079  
ราชการบริหารส่วนกลาง     

1 อธิบดี 1 - - 1 
2 รองอธิบดี 3 - - 3 
3 ผู้ตรวจราชการกรม 6 - - 6 
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 6 - 2 8 
5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 - 1 7 
6 สำนักงานเลขานุการกรม 44 21 25 90 
7 กองทะเบียนจัดหางานกลางและ

คุ้มครองคนหางาน 
114 1 23 138 

8 กองนิติการ 24 1 2 27 
9 กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 44 9 52 105 
10 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 26 3 6 35 

11 กองบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 

65 2 36 103 

12 กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 40 4 14 58 
13 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 27 5 7 39 
14 กองส่งเสริมการมีงานทำ 37 2 4 43 

15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
20 1 8 29 

16 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที ่1 

10 1 29 40 

17 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที ่2 

9 - 7 16 

18 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที ่3 

11 1 6 18 

19 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที ่4 

9 1 6 16 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวม 

20 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที ่5 

10 1 7 18 

21 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 6 

8 - 4 12 

22 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 7 

10 - 9 19 

23 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 8 

6 - 4 10 

24 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 9 

10 - 32 42 

25 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 10 

13 - 7 20 

26 สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 100 1 15 116  
รวมส่วนกลาง 659 54 306 1,019 

27 ส่วนภูมิภาค 
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

571 135 354 1,060 

 
รวมทั้งสิน้ 1,230 189 660 2,079 

  
 เมื่อพิจารณาถึง สัดส่วนอัตรากำลังของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า กรมการจัดหางาน
มีสัดส่วนของข้าราชการสูงที่สุด จำนวน 1 ,230 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.16 รองลงมา คือ พนักงาน ราชการ  
ที ่  คพร. อนุม ัต ิ ม ีจำนวน 660 ราย คิดเป ็นร้ อยละ 31.75 และลูกจ ้างประจำ มีจำนวน 189 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงจำนวนและสัดส่วน (ร้อยละ) ของบุคลากรประเภทต่างๆ 

ประเภท จำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 1,230 59.16 
พนักงานราชการ 660 31.75 
ลูกจ้างประจำ 189 9.09 

รวม 2,079 100 
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แผนภาพที่ 3.2 แสดงสัดส่วน (ร้อยละ) ของบุคลากรกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตารางท่ี 3.3 แสดงจำนวนและสัดส่วน (ร้อยละ) ของบุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ลำดับที่ หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
พนักงาน 
ราชการ 

รวม 

1 ราชการบริหารส่วนกลาง 659 54 306 1,019 

2 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 571 135 354 1,060 

รวม 1,230 189 660 2,079 
 

 
 

แผนภาพที่ 3.3 แสดงสัดส่วน (ร้อยละ) ของบุคลากรประเภทต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้าราชการ, 59.16%

ลูกจ้างประจ า, 
9.09%

พนักงานราชการ, 
31.75%

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ

53.58%
28.57%

46.36%

46.42%
71.43%

53.64%

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ

หน
่วย

 : ร
้อย

ละ

ราชการบริหารส่วนกลาง รวมราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ส่วนภูมิภาค 

ส่วนกลาง 
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อัตรากำลังข้าราชการ ที ่ส ังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลางมีสัดส่วน ร้อยละ 53.58 ในขณะที่สังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีสัดส่วน ร ้อยละ 
46.42   

         อัตรากำลังข้าราชการ 
 

 

 

อัตรากำลังลูกจ้างประจำ ที่สังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลางมีสัดส่วน ร้อยละ 28.57 ในขณะที่สังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีสัดส่วน ร ้อยละ 
71.43 

        อัตรากำลังลูกจ้างประจำ 
 

 

 

อัตรากำลังพนักงานราชการ ที ่ส ังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง มีสัดส่วน ร้อยละ 46.36 ในขณะที่
สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีสัดส่วน ร้อยละ 
53.64 

         อัตรากำลังพนักงานราชการ 
 

 

แผนภาพที่ 3.4 แสดงสัดส่วน (ร้อยละ) ของอัตรากำลังของบุคลากรประเภทต่างๆ ปีงบประมาณ 2564 
   
 
 
 

ส่วนกลาง, 
53.58%

ส่วนภูมิภาค, 
46.42%

ส่วนกลาง, 
28.57%

ส่วนภูมิภาค, 
71.43%

ส่วนกลาง
, 46.36%

ส่วน
ภูมิภาค, 
53.64%
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แผนภาพที่ 3.5 แสดงสัดส่วน (ร้อยละ) ของอัตรากำลังของกรมการจัดหางาน 

จำแนกตามลักษณะของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเภทงาน หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ 
งานบริการ (Market Facing) สำนักงานจัดหางานจังหวัด /  

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่   
1,387 66.71 

งานสนับสนุน (Back office) หน่วยงานอื่นๆ ในส่วนกลาง 692 33.29 
รวม  2,079 100 

 
เมื่อพิจารณาอัตรากำลังของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากจำแนกตามลักษณะงาน 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทงาน ได้แก่ งานบริการ (Market Facing) ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัด / 
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,387 คิดเป็นร้อยละ 66.71 และงานสนับสนุน 
(Back office) มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 692 คิดเป็นร้อยละ 33.29 

ในขณะนี้ กรมฯ มีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลบางประการ เช่น มีบุคลากรเกษียณจำนวนมากโดยขาด 

ผู้ทดแทนที่มีประสบการณ์หรือคุณสมบัติที่เทียบเท่า แม้ว่าจะมีการทำการวางแผนกำลังคน (manpower 
planning) โดยพิจารณาตำแหน่งที่จะเกษียณและตำแหน่งที่ว่าง แต่ยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติ
เทียบเท่ากับผู้ที่เกษียณไป อีกทั้งงบประมาณของการพัฒนาบุคลากรมีน้อยมาก แม้ว่ามีความจำเป็นต้องรับ 

การพฒันาก็ตาม  
สำหรับตำแหน่งงานที่กรมฯ มีความต้องการและขาดแคลนมาก ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร เนื่องจากกรมฯ 

มีกระบวนงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ และมีการใช้กฎหมายในการให้บริการตาม
ภารกิจของกรม ซึ่งมีผู้ใช้บริการมาก ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ซึ่งเป็น
ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิที่หลากหลาย หากไม่มีคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์จะส่งผลให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ประกอบกับหน่วยงานราชการต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานราชการ 4.0  
ซึ่งต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการและบริหารงาน จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

 
 

งานบริการ 
(Market Facing)

66.71%

งานสนับสนุน (Back office)
33.29%
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3.4.2 การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง  
ในขณะนี้กรมฯ มีการดำเนินงานด้านเครื่องมือในการบริหารจัดการบุคลากรบางส่วน ตัวอย่างเช่น  

คำบรรยายลักษณะงาน ( job description) ตัวชี้ว ัด (KPIs) รายตำแหน่ง สมรรถนะ (competency) โดยนำ
พ้ืนฐานจากสมรรถนะของสำนักงาน ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) มาเป็นแนวทางในการใช้
ประเมินบุคลากรในแต่ละรอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประเมินเพื่อพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่ง และ  

ในอนาคตมีแนวคิดในการนำสมรรถนะมาใช้ในการสรรหาบุคลากรโดยสร้างระบบทดสอบคุณสมบัติบุคลากรที่จะ
เข้ามาทำงานในกรมฯ เพ่ือให้ทราบว่ามีสมรรถนะเหมาะสมกับงานหรือไม่ด้วย  

แม้ว่าจะมีการกำหนดสมรรถนะหลัก 5 ด้านจากสำนักงาน ก.พ. แต่เป็นสมรรถนะหลักของข้าราชการ  
ยังไม่สามารถใช้เป็นสมรรถนะหลักขององค์กร ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกองต่างๆ พบว่าสิ่งที ่ถูก
นำมาใช้ในลักษณะใกล้เคียงกับสมรรถนะหลัก (core competency) ของกรมการจัดหางาน ได้แก่ ค่านิยมองค์กร 
(STRONG) ซึ่งทางผู้บริหารของบางหน่วยงานให้ความเห็นว่ามีการสื่อสารและนำมาผลักดันการดำเนินงาน  

ในบางส่วน   
การพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งงานต่างๆ มีหลักเกณฑ์ (entry criteria) ในการพิจารณาที่แตกต่างกัน

ตามระดับขั้นต่างๆ ตัวอย่างเช่น การพิจารณาคุณสมบัติตามวุฒิการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ระยะเวลา 

การดำรงตำแหน่ง ผลงาน และในบางระดับ เช่น อำนวยการระดับสูง จะพิจารณาตัวชี้วัด (KPIs) เป้าหมายของ 
ผลการดำเนินงาน ระดับสมรรถนะด้านต่างๆ ทั้งสมรรถนะหลัก (core competency) สมรรถนะทางการบริหาร 
(managerial competency) และสมรรถนะประจำสายงาน (functional competency) อีกด้วย 

 

 

แผนภาพที่ 3.6 ตัวอย่างสมรรถนะท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน  
ในการขึ้นสู่ตำแหน่งจัดหางานจังหวัด (อำนวยการสูง) 
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3.4.3 การพัฒนาบุคลากร 
นอกจากนั้น มีการนำสมรรถนะมาใช้ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร โดยปีที่ผ่านมาใช้สมรรถนะหลัก 

(core competency) ของข้าราชการมาให้บุคลากรนำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล 
(IDP) ในระดับตั้งแต่ชำนาญการพิเศษลงมา  

การดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะโดยใช้กรอบสมรรถนะของสำนักงาน ก.พ. 
ในปี 2563 กรมการจัดหางานได้จัดให้มีการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะโดยให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน

กรมฯ นำเสนอสมรรถนะที่ต้องการพัฒนามาให้กองบริหารงานบุคคลได้ทราบ โดยทำการพัฒนาโดยใช้วิธีการ
ต่างๆ เช ่น การเร ียนรู ้ด ้วยตนเอง การให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรมในห้องเรียน การสอนง าน  
การประชุมสัมมนา ฯลฯ โดยมีข้าราชการที ่มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP)  
รวมทั้งสิ้น 980 ราย  

การจัดทำตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่กรมฯ ได้ดำเนินการเป็นการพัฒนาสมรรถนะ โดยนำมา
จากสมรรถนะหลักที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด (1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 4. การยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม 5. การทำงานเป็นทีม) นำมาเป็นกรอบให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของตนหารือร่วมกันเพื่อวางแผนการพัฒนา โดยคัดเลือกสมรรถนะเฉพาะเพียง  

บางด้านที่คิดว่ามีความสำคัญสำหรับแต่ละบุคคล 
หลังจากคัดเลือกสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา จะมีการดำเนินงานวางแผนโดยใช้แนวทางการพัฒนาใน

รูปแบบต่างๆ และมีการประเมินว่าสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ (แต่ยังไม่มีการประเมิน
ว่าสมรรถนะมีการเพิ่มระดับเพียงใด) ผลการดำเนินงานพบว่า เป็นไปตามแผน จำนวน 911 หัวข้อ คิดเป็น 

ร้อยละ 94.31 
 

 
ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนภาพที่ 3.7 แสดงสัดส่วนของแต่ละสมรรถนะ จากจำนวน 5 สมรรถนะ ของ ก.พ. ที่มีผู้เข้ารับการพัฒนา  
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จำนวนหัวข้อที่ได้รับการนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มีจำนวน 1,024 หัวข้อ โดยแบ่งเป็น
เรื่องหัวข้อที่สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน ดังนี้  

อันดับหนึ่ง คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จำนวน 669 เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ 65.33  
อันดับสอง คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน 195 เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ 19.04 อันดับสาม คือ การบริการที่ดี 
จำนวน 98 เรื ่อง คิดเป็นร้อยละ 9.57 อันดับสี่ คือ การยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม จำนวน 34 เรื ่อง  
คิดเป็นร้อยละ 3.32 และอันดับห้า คือ การทำงานเป็นทีม จำนวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.73  
 

 
ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนภาพที่ 3.8 แสดงวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ 
 

วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา จำนวน 19 วิธี โดยมีวิธีการที่นิยมใช้อันดับหนึ่ง คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จำนวน 722 คน คิดเป็นร้อยละ 74.90 อันดับสอง คือ การให้คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 431 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 44.71 และอันดับสาม คือ การฝึกอบรมในห้องเรียน จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61 และ 

การสอนงาน จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61  
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3.4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนการประเมินผลบุคลากรในแต่ละรอบการประเมินเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน เดือน  
มีการใช้ตัวชี้วัด (KPIs) ของผลงาน และ สมรรถนะหลักของสำนักงาน ก.พ. มาประกอบการพิจารณา  

 

 

 
 

แผนภาพที่ 3.9 ตัวอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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3.4.5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 

นอกจากนั้น กรมฯ มีการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เช่น เชิญวิทยากรจากส่วนราชการ
ต่างๆ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงาน ก.พ., สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) มาอบรมบุคลากรในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไรก็ตาม 
กรมฯ ยังคงได้รับข้อร้องเรียนในด้านจริยธรรมบางประการ เช่น การรับสินบนกรณีของการแจ้งย้ายลูกจ้างต่างด้าว
เกินกำหนดเวลา ซึ่งตรวจสอบได้ภายหลังจากที่กรมฯ มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้ข้อมูล 

มีความโปร่งใสมากขึ้น ทำให้ทราบข้อมูลที่ผิดปกติ ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ที่มีการร้องเรียนและส่งเรื่องมาที่กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่เป็นงานบริการ เช่น การให้บริการล่าช้า ใช้เอกสารมากเกินไป มารยาทผู้ให้บริการไมด่ี 
ใช้วิจารณญาณโดยไม่มีมาตรฐาน ฯลฯ 

 
3.4.6 การวิเคราะห์และข้อสังเกตด้านสมรรถนะหลัก (core competency) ของกรมการจัดหางาน 

โดยขั้นต้นกล่าวถึงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ประโยชน์ ประเภทของสมรรถนะแบบต่างๆ และขั้นสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ให้ความเห็นต่อสมรรถนะของ
องค์กร โดยนำเอาค่านิยมองค์กรที่เคยกำหนดไว้มาใช้พิจารณา  

1) กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

สมรรถนะ (Competency) ของบ ุคลากร สามารถช ่วยให ้ทราบคุณลักษณะในด ้านต ่างๆ  
ที่เหมาะสมกับการทำงานของบุคลากร โดยมีทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร (core competency) ที่บุคลากร
ทุกคนในองค์กรควรต้องมี และสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งงาน (functional com.) โดยการระบุสมรรถนะ
ขององค์กรและตำแหน่งงานจะช่วยในการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม และนำมาใช้ในงานบริหารทรัพยากร
บุคคลหลายด้าน เช่น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การคัดเลือกบุคลากร การวางแผนพัฒนา การประเมินผล
การดำเนินงาน ฯลฯ 

ความหมายของ Competency โดยส่วนใหญ่เรียกว่า ความสามารถศักยภาพ หรือสมรรถนะ คือ 
เป็นคุณลักษณะโดยรวมที่แสดงถึงความสามารถของบุคลากร แสดงออกโดยการคิดและการกระทำในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จภายใต้ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบนั้น โดยสะท้อนให้
เห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Attributes) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) 
ดังนี้ 

▪ พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “เป็น” เช่น การรักบริการ 
ความใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรักในองค์กร 

▪ ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “รู้” เช่น ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในและต่างประเทศ 

▪ ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “ทำ” เช่น ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
เจรจาต่อรอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องผ่านการเรียนรู้
และฝึกฝนเป็นประจำจนเกิดเป็นความชำนาญในการใช้งาน 
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แผนภาพที่ 3.10 ลักษณะและประเภทของสมรรถนะ 
 

 นอกเหนือจากการจัดแบ่งประเภทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว การแบ่งประเภทสมรรถนะยัง
สามารถแบ่งได้ตามการนำไปใช้ในกลุ่มบุคลากรต่างๆ ขององค์กรด้วย โดยสมรรถนะแต่ละประเภทจะถูก
นำไปใช้ในกลุ่มบุคคลแตกต่างกัน ดังนี้   

สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณสมบัติของบุคลากรทุกคนในองค์กรที่จำเป็นต้องมี 
โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม อุปนิสัยของคนในองค์กร โดยหากได้ร ับการพัฒนาที ่ถูกต้องและ 

มีประสิทธิภาพแล้ว จะมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรได้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่างเป็นระบบ 
ส่วนใหญ่สมรรถนะหลักนี้จะเป็นคุณสมบัติในด้านพฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes)  

สมรรถนะตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) คือ คุณลักษณะของบุคลากรที่ปฏิบัตงิาน
ในตำแหน่งต่างๆ จำเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่ างดีและได้ผลสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชาและ
องค์กรคาดหวัง 

สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) คือ คุณสมบัติที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะต่างๆ ในด้านการบริหารตามตำแหน่งต่างๆ ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของสมรรถนะประกอบด้วย 

1. สังเกตเห็นได้ (Observation) 

2. สามารถวัดได้ (Measurable) 

3. สอนและพัฒนาได้ (Coachable) 

4. มีความสำคัญต่อความสำเร็จของ
หน่วยงาน (Critical to success) 
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 2) การวิเคราะห์สมรรถนะหลักของกรมการจัดหางาน 

เนื่องจากกรมการจัดหางาน ยังไม่มีการระบุสมรรถนะหลัก (core competency) ขององค์กรอย่าง
เป็นทางการ1 แต่ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติโดยรวมของบุคลากรซึ่งตอบสนองต่อ
ภารกิจขององค์กรและมีการนำไปใช้สื่อสารเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เกิดการรับรู้ กำหนดพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมการทำงานท่ัวทั้งองค์กรแล้ว จึงนำเอาค่านิยมองค์กรมาบ่งชี้สมรรถนะหลัก ดังนี้  

ค่านิยมขององค์กร  คือ “S T R O N G” โดยที ่
S = Service Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ 
T = Team Work : การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว 
O = Owner : มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
G = Goal : เพ่ือเป้าหมายคือประชาชน 

จากการสำรวจพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าค่านิยมขององค์กรมีความเหมาะสม สามารถ
นำไปใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรม วัฒนธรรมองค์กรได้ตรงกับภารกิจงานของกรมฯ อย่างไรก็ตาม  
การนำมาใช้ในแต่ละหน่วยงานยังมีความแตกต่างกันดังนี้  

- ผู้บริหารบางท่านได้นำเอาค่านิยมองค์กรมาใช้ในการสื่อสาร และพบว่ามีส่วนช่วยในการสร้าง
สมรรถนะหลักของบุคลากรได้จริง  

- ผู้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่า แม้ค่านิยมองค์กรจะสามารถนำไปใช้ในการผลักดันการสร้าง
สมรรถนะหลักได้จริง แต่การสื่อสารไม่ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงว่าเห็นความสำคัญหรือไม่ 

- ผู ้บริหารบางที ่มีความเห็นว่าค่านิยมนี ้มีประโยชน์เฉพาะบางกลุ ่มงานที ่เป็นงานหลัก ( core)  
ขององค์กร แต่ยังไม่ควรนำมาใช้กับงานสนับสนุน  

- ผู้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่าไม่มีผลในการนำไปใช้มากนัก 
- ผู้บริหารจำนวนหนึ่งจดจำคา่นิยมองค์กรไม่ได้ (แม้ว่าจะทราบว่าคือ STRONG แต่จำความหมายไม่ได้)  

  เนื่องจากกรมการจัดหางานได้นำเอาค่านิยมองค์กรมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งบ่งชี้ลักษณะพฤตินิสัย
ของบุคลากรที่พึงประสงค์และได้รับการสื่อสารให้รับรู้ทั่วกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงสาม ารถนำมาใช้เป็น
พื้นฐานในการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของกรมการจัดหางานได้ ดังนั้น ในการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (core 
competency) จึงนำค่านิยมองค์กรมาใช้ในการเปรียบเทียบกับพฤตินิสัย (attribute) ที่พึงประสงค์ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับภารกิจ/กระบวนการหลักของกรมการจัดหางานเพ่ือหาคุณสมบัติที ่สอดคล้องเหมาะสมของ
บุคลากร 

ตารางต่อไปแสดงถึงการนำกระบวนงานที ่สำคัญของกรมการจัดหางานมาพิจารณาพฤตินิสัย 
(attribute) ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานสำคัญเหล่านั้น โดยผลของการวิเคราะห์สามารถ
ระบุพฤตินิสัยสำคัญที่มีร่วมกันได้ 6 ประการ ซึ่งนำไปใช้ในการจัดทำสมรรถนะหลัก (core competency) 
ขององค์กร     

 

1 แม้ว่ากองบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ จะอ้างอิงสมรรถนะจากกรอบของสำนักงาน ก.พ. แต่สมรรถนะหลักที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด เป็นของข้าราชการไทยโดยรวม ยังไม่ใช่สมรรถนะหลักของกรมการจัดหางาน  
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ตารางท่ี 3.4 พฤตินิสัยที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกรมการจัดหางาน 

คุณลักษณะ (attribute)  
ที่สำคัญต่อกระบวนงาน 

จิตใจที่รักบริการ ตระหนักถึง 
ความต้องการ 
ของผู้รับบริการ 

ชอบการ
ประสานงานร่วมมือ

กับบุคคลและ
หน่วยงาน 

แสวงหาความรู้และ 
ทักษะใหม่ๆ 

เห็นความสำคัญของ
คุณค่าทรัพยากรบุคคล

ทุกกลุ่ม 

ยึดมั่นต่อหลักการ/
แนวทางที่ถูกต้อง             

ในการไปสู่จุดหมาย 

คำอธิบายคุณลักษณะ การให้บริการทั้งหนา้งาน
แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
และบริการภายใน/
ภายนอกองค์กร 

เรียนรู้ความต้องการ 
ที่แตกต่างกันของ
ผู้รับบริการ ประชาชน
เพื่อให้บริการตาม 

ความต้องการแต่ละราย 

การประสานงานกับ
หน่วยงานตา่งๆ  
ทั้งภายในและภายนอก 
เครือข่ายต่างๆ  

ทำงานตอบรับ 

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมภายใน 

และภายนอก 

แสวงหาและเสริมสร้าง
คุณค่าของทรัพยากรบุคคล
ทุกกลุ่ม เพื่อนำศักยภาพ
บุคลากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ยึดมั่นต่อหลักการที่ได้รับ
มอบหมาย อย่างซ่ือสัตย์
เท่ียงตรง ตามแนวทาง 
ที่กำหนด เพือ่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กระบวนงานที่สำคัญ 
ของกรมการจัดหางาน 

      

การให้บริการจัดหางานท้ังในและ
ต่างประเทศ 

      

การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ       

การดูแล ช่วยเหลือแรงงาน  
ให้คำแนะนำ แนะแนว  
กลุ่มคนหางานต่างๆ 

      

การดำเนินงานและให้บริการ 
ด้านข้อมูลและสารสนเทศตา่งๆ 

      

สนับสนุน อำนวยความสะดวก 
องค์กรต่างๆ เช่น บริษัทจัดหางาน  

      

กำกับดูแลบุคคล/องค์กรต่างๆ เช่น 
บริษัทจัดหางาน แรงงานต่างด้าว ฯลฯ 

      

การให้บริการในพื้นที่ต่างๆ       
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จากการวิเคราะห์พบว่า การดำเนินงานในกระบวนงานหลักของกรมการจัดหางานมีพฤตินิสัย 
(attribute) บางประการซึ่งเป็นพฤตินิสัยร่วมที่ทุกกระบวนงานหลักต้องมี โดยอธิบายได้ดังนี้ 

1. จิตใจที่รักบริการ 

ภารกิจหลักของกรมฯ มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนหางาน นายจ้าง 
แรงงานทุกช่วงวัยทั้งภายในและต่างประเทศ หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐ มีผู้รับบริการเข้ารับ
บริการ ความช่วยเหลือ จำนวนมากในแต่ละวัน บุคลากรของกรมฯ จะต้องมีจิตใจที่รักการบริการต่อผู้รับบริการ
กลุ่มต่างๆ   

2. ตระหนักถึงความต้องการของผู้รับบริการ  

เนื่องจากผู้รับบริการแต่ละรายมีคุณสมบัติ ศักยภาพ ความต้องการ ที่แตกต่างกัน เช่น คนหางาน 
ผู้รับบริการแนะแนว ฯลฯ ซึ่งแต่ละรายมีประสบการณ์ การศึกษา ศักยภาพ ความต้องการในการหางาน  
ที่แตกต่างกันจึงต้องการบริการที่ไม่เหมือนกัน ส่วนนายจ้างที่ต้องการแรงงานมีความต้องการแรงงานที่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับผู้ทำงานในประเทศและต่างประเทศ และผู้รับบริการอ่ืนๆ การให้บริการจึงต้องแยกแยะ วิเคราะห์
ตัวผู้รับบริการ ว่ามีคุณสมบัติ ศักยภาพ และความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้บริการได้ตรงตาม 

ความเหมาะสม  

3. ชอบการประสานงานร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน 

งานให้บริการของกรมฯ มีความเก่ียวพันกับหลายกระบวนงาน ทำให้การให้บริการอาจมีการส่งต่อกัน
ไปยังหน่วยงานต่างๆ บางกรณีเป็นหน่วยงานภายในกรม และมีบางกรณีที่ต้องงส่งต่อไปหน่วยงานภายนอก
กรมฯ หรือนอกกระทรวงฯ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การแนะแนว ต้องใช้ข้อมูลจากกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 
ซึ่งต้องใช้บริการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อีกต่อหนึ่ง นอกจากนั้น เมื่อมีการแนะแนวอาจพบว่าควรมี
การพัฒนาอบรมเพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำ ต้องทำการส่งไปยังหน่วยงานด้านการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน หรือบางกรณีการดำเนินงานในท้องถิ่น มีการบริการ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ 
จึงต้องมกีารแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น สำนักงานแรงงาน สำนักงานประกันสังคม 
อบจ. กลุ่มชุมชน กรมการปกครอง ฯลฯ เพ่ือให้เกิดกำลังในการดำเนินงานที่ประสานงานกัน เป็นต้น 

4. แสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆ  

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในภาคแรงงานและการทำงานต่างๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น  
มีเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการทำงาน มีอาชีพใหม่เกิดขึ้น หรืออาชีพเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการทำงานและคุณสมบตัิ
ของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของแรงงาน
ข้ามชาติอันเนื่องจากโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีด้านแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ ทำให้บุคลากรต้อง
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่เสมอ 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

 

 3 - 31 
 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

5. เห็นความสำคัญของคุณค่าทรัพยากรบุคคลทุกกลุ่ม 

การบริการจัดหางาน เป็นการนำเอาทรัพยากรบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ บุคลากร
จึงต้องเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะนำมาใช้ในทุกกลุ ่มไม่มีเว้น แม้แต่ทรัพยากรบุคคลใน  

วัยเกษียณ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยการศึกษา แรงงานที่ยังไม่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
ต่อไป ฯลฯ บุคลากรของกรมฯ จะต้องมองเห็นคุณค่าและศักยภาพของบุคคลที่สามารถนำออกมาใช้ รวมทั้ง
การเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมเติมเพ่ือนำมาใช้สร้างการพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง เพ่ือนำไปสู่วัตถุประสงค์ของการทำงาน  

การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมการจัดหางานมีแนวคิด หลักการ การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ซึ่งใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ให้บริการที่ดี ตรงตามความต้องการของประชาชน และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งการป้องกันสิ่งไม่พึงปรารถนาไม่ให้เกิดขึ้นต่อประเทศและประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน
จึงต้องยึดถือหลักการแนวทางท่ีถูกต้องในการดำเนินงาน  

นอกเหนือจากการปฏิบัติการตามแนวทางที่ได้รับการกำหนดมาแล้ว ยังรวมถึงการมุ่งเน้นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและองค์กร และเป้าหมายของหน่วยงาน /องค์กร/ประเทศด้วย เพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด 

การดำเนินงานที่ไม่ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับหลักการแนวทางท่ีถูกกำหนดไว้ และไม่ได้นำไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน/องค์กร แต่เป็นไปตามความต้องการส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงเป็นสิ่งที่บุคลากร
ของกรมฯ จะต้องตระหนักว่าไม่พึงกระทำ   

7. คุณสมบัติอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

นอกเหนือจากคุณสมบัติของบุคลากรที่สอดคล้องกับภารกิจและการบรรลุผลของหน่วยงานแล้ว  
อาจมีพฤตินิสัยที่ควรจะเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้บริหารอาจพิจารณาว่าหากบุคลากร
ของกรมฯ มีคุณสมบัติใดเพิ่มเติมจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น นำมาสู่วัตถุประสงค์ขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเพิ่มเติมคุณสมบัติอื ่นๆ ในสมรรถนะหลักที่ต้องการ เช่น  ความกระตือรือร้น  
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ฯลฯ 
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3) การเปรียบเทียบพฤตินิสัย (attribute) ที่ควรจะเป็นกับค่านิยมองค์กร  

 เนื่องจากกรมการจัดหางานได้นำเอาค่านิยมองค์กรมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งบ่ งชี้ลักษณะพฤตินิสัย
ของบุคลากรที่พึงประสงค์และได้รับการสื่อสารให้รับรู้ทั่วกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงสามารถนำมาใช้เป็น
พื้นฐานในการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของกรมการจัดหางานได้ ดังนั้น ในการวิเคราะห์สมรรถนะหลัก (core 

competency) จึงนำค่านิยมองค์กรมาใช้ในการเปรียบเทียบกับพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ โดยก่อนหน้านี้กรมฯ 
ได้กำหนดค่านิยมองค์กรคือ ISDOE และเปลี่ยนมาเป็น STRONG  

 การวิเคราะห์ ทบทวนสมรรถนะหลักที่เหมาะสมขององค์กร ได้นำเอาค่านิยมองค์กรที่เคยกำหนดมาใช้ 
ทั้งค่านิยมปัจจุบันและค่านิยมเดิม (เนื่องจากค่านิยมเดิมบางส่วนมีความสอดคล้องกับพฤตินิสัยอยู่จึงนำมา
พิจารณาประกอบด้วย) โดยค่านิยมองค์กรเดิมคือ ISDOE มีความหมายดังนี้ 

I = Integrity : ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 

S = Service mind : มีจิตบริการ 

D = Development : มุ่งเน้นการพัฒนา 

O = Objective : มุ่งม่ันสู่เป้าหมาย 

E = Energetic : ตื่นตัว คิดและกล้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ เป็นดังแสดงในตาราง  
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ตารางท่ี 3.5 การวิเคราะห์ที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์กรกับพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ 
คุณลักษณะ (attribute) 

ที่สำคัญต่อกระบวนงาน 

จิตใจที่รักบริการ ตระหนักถึง 
ความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

ชอบการ
ประสานงานร่วมมือ

กับบุคคลและ
หน่วยงาน 

แสวงหาความรู้
และทักษะใหม่ๆ 

เห็นความสำคัญ
ของคุณค่า

ทรัพยากรบุคคล 

ทุกกลุ่ม 

ยึดมั่นต่อหลักการ/

แนวทางที่ถูกต้อง             
ในการไปสู่จุดหมาย 

อื่นๆ 

คำอธิบายคุณลักษณะ การให้บริการทั้งหน้างาน
แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ 
และบริการภายใน/
ภายนอกองค์กร 

เรียนรู้ความต้องการ 
ที่แตกต่างกันของ
ผู้รับบริการ ประชาชน
เพื่อให้บริการตาม 

ความต้องการแต่ละราย 

การประสานงานกับ
หน่วยงานตา่งๆ  
ทั้งภายในและภายนอก 
เครือข่ายต่างๆ  

ทำงานตอบรับ 

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก 

แสวงหาและเสริมสร้าง
คุณค่าของทรัพยากร
บุคคลทุกกลุ่ม เพื่อนำ
ศักยภาพบุคลากรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยึดมั่นต่อหลักการ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
อย่างซ่ือสัตย์เท่ียงตรง 
ตามแนวทางที่กำหนด 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

พฤตินิสัยอื่นๆ ที่ผู้
บริการมีความเห็นว่า
สำคัญในการผลักดัน
ให้ภารกิจบรรลุผล 

STRONG        
S = Service Mind M       
T = Teamwork   SC     
R = Response       A 
O = Owner      SC  
N = Network   SC     
G = Goal       SC  

ISDOE        
I = Integrity      SC  
S = Service mind M       
D = Development    SC    
O = Objective      SC  
E = Energetic        A 
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ผลการวิเคราะห์ที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมองค์กรกับพฤตินิสัยที่พึงประสงค์  

จากการเปรียบเทียบค่านิยมองค์กรกับพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ สามารถระบุลักษณะของค่านิยมองค์กร
ตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

M = Maintain คือ ค่านิยมกับพฤตินิสัยมีความตรงกัน สามารถใช้เป็นสมรรถนะหลักได้โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลง 

SC = Somewhat Coherence คือ ค่านิยมมีความเชื ่อมต่อสอดคล้องกับพฤตินิสัยเป็นบางส่วน  
ซึ่งอาจพิจารณาปรับปรุงในการเพิ่มขยาย (expand) หรือ พิจารณาต่อไปว่ามีค่านิยมอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้
ประกอบกันเพ่ือให้สอดคล้องมากขึ้นหรือไม่  

A = Addition คือ ค่านิยมที่เพิ่มเติมจากพฤตินิสัยซึ่งผู้บริหารขององค์กรอาจมีความเห็นว่าสามารถ
ช่วยในการผลักดันพฤตินิสัยบุคลากรให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี ขึ ้น ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม 

ความเหมาะสม 

ผลการวิเคราะห์พบประเด็นดังนี้ 

S = Service Mind: มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ   

เป็นค่านิยมที่สมควรรักษาไว้ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกจิ และกระบวนงานหลัก  

T = Teamwork และ N = Network สอดคล้องกับพฤตินิสัยด้านชอบการประสานงานร่วมมือกับ
บุคคลและหน่วยงาน ซึ่งค่านิยมทั้ง 2 ประการเป็นส่วนประกอบของพฤตินิสัยดังกล่าว และเมื่อรวมกันแล้ว 
สามารถสอดคล้องกับพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ได้  

I = Integrity O = Objective (จากค่านิยมเดิม) สอดคล้องกับพฤตินิสัยในการไปสู ่จุดหมาย คือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยยึดความถูกต้องตามแนวทาง โดยที่ O = Owner G = Goal (ค่านิยมปัจจุบัน) 
เป็นส่วนเสริมในการสร้างการไปสู่เป้าหมายที่กำหนด (เช่น ตัวชี้วัดองค์กร) ส่วนการมีจิตสำนึกในความเ ป็น
เจ้าขององค์กร เป็นส่วนเสริมในการยึดมั่นต่อแนวทางการดำเนินงานขององค์กร มีความมุ่งมั่นไปสู่การบรรลุผล
ขององค์กร   

R = Response (ค่านิยมปัจจุบัน) E = Energetic (ค่านิยมเดิม) เป็นการมุ ่งเน้นการทำงานที ่มี
ประสิทธิภาพ (รวดเร็วมีพลัง) ซึ่งเป็นส่วนเสริมในการผลักดันการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์องค์กรให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่านิยมปัจจุบันและค่านิยมเดิม สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา
สร้างสมรรถนะหลัก (core competency) ได้ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบ (เช่น จำแนกให้มีความ
ละเอียดขึ้น หรือนำมารวมกัน หรือเพิ่มเติม ดัดแปลง ฯลฯ) และมีการเพิ่มเติมพฤตินิสัยที่ได้วิเคราะห์ 2 ด้าน 
คือ  
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1. ตระหนักถึงความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งหมายถึงพฤตินิสัยที่ทราบความต้องการที่แตกต่างกันของ
ผู้รับบริการ ประชาชนเพื่อให้บริการตามความต้องการแต่ละราย 

2. การเห็นความสำคัญของคุณค่าทรัพยากรบุคคลทุกกลุ ่ม หมายถึงพฤตินิสัยในการแสวงหาและ
เสริมสร้างคุณค่าของทรัพยากรบุคคลทุกกลุ่ม เพ่ือนำศักยภาพบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนั้นแล้ว อาจมีสมรรถนะบางด้านในส่วนอื่นๆ ที่อาจเพิ่มเติมตามความคิดเห็นของผู้บริหารที่ตรง
กับสถานการณ ์และสภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้ การจัดทำสมรรถนะหลักควรมีการหารือร่วมพิจารณาจาก
หลายหน่วยงาน ภาคส่วน ทั้งผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้ได้การยอมรับและนำไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติได้อย่างดี 

 

3.4.7 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ 

หากในอนาคตบทบาทของกรมการจัดหางานมีการปรับเปลี ่ยนไป จะมีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในหลายด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ตำแหน่งงาน ลักษณะคุณสมบัติของบุคลากร  

ในแต่ละตำแหน่ง ฯลฯ รวมทั้งการจัดทำเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ขั้นตอนของการดำเนินงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสรุปได้ดังนี้ 

1. การกำหนดบทบาทใหม่ของกรมการจัดหางาน และกระบวนงานสำคัญท่ีควรปรับเปลี่ยน 

2. กำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างบุคลากร ตามบทบาทและกระบวนการใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป   
3. ระบุอัตรากำลัง ตำแหน่งงานต่างๆ ภายใต้โครงสร้างใหม่ จัดทำผังโครงสร้างองค์กร (organization chart)  

4. ระบุภารกิจของแต่ละตำแหน่ง จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (job description) 

5. นำคำบรรยายลักษณะงานมาเป็นพื้นฐานของการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่ง ( functional 

competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร (managerial competency) ในตำแหน่งผู ้บริหาร รวมทั้ง 
การกำหนดสมรรถนะหลัก (core competency)   

6. นำสมรรถนะที่กำหนดไว้มาพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ฐานสมรรถนะ 
(competency base) ตัวอย่างเช่น นำมาใช้ประกอบกับการสรรหา (recruitment) ระบบการประเมินผลบุคลากร 
(evaluation) การพัฒนาบุคลากร (human resource development) และอ่ืนๆ 

7. จัดทำเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)  

แผนส ืบทอดตำแหน ่ง (succession plan) เส ้นทางการพ ัฒนาตามสายอาช ีพ ( training roadmap)  
การประเมินค่างาน (job evaluation) การปรับปรุงและจัดทำระเบียบบุคลากรที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

8. จัดทำแผนงานการดำเนินงานปรับเปลี ่ยนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เช่น  
การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับอัตรากำลัง การจัดทำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล การปรับปรุง
ระเบียบที่เก่ียวกับบุคลากร เป็นต้น 

9. ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน   
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1) การนำระบบฐานสมรรถนะ (competency based) มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

จากการวิเคราะห์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันพบว่า กรมการจัดหางานได้นำระบบ
สมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานบุคลากรบ้างแล้ว โดยยึดสมรรถนะตามรูปแบบของสำนักงาน ก.พ. เป็นหลัก 
เช่น นำมาประกอบกับการประเมินผลการดำเนินงานปลายปีเพื่อใช้เลื่อนตำแหน่งและเพิ่มค่าตอบแทน และ
การนำสมรรถนะหลักมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรบางส่วน อย่างไรก็ตาม การน ำระบบฐานสมรรถนะ 
(competency base) มาใช้ จะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้างบุคลากรของกรมฯ ที่ปรับเปลี่ยนไป หากนำระบบสมรรถนะของสำนักงาน ก.พ. มาใช้
จะต้องมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับภารกิจเฉพาะของกรมฯ อีกท้ังระบุชุดสมรรถนะทั้งในด้านของทักษะ
(skill) ความรู้ (knowledge) พฤตินิสัย (attribute) ในแต่ละตำแหน่งงานให้ชัดเจน 

ตัวอย่างตารางด้านล่างแสดงถึงชุดสมรรถนะเฉพาะ ( functional competency) ของตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) ซึ ่งแสดงความรู ้ ทักษะ และพฤติ นิสัยที ่ควรจะเป็น  
ส่วนคุณสมบัติของสมรรถนะที ่กำหนดจะปรากฏในพจนานุกรมสมรรถนะ( competency dictionary)  

จะระบุรายละเอียดของลักษณะ คุณสมบัติต่างๆ ของสมรรถนะนั้นในแต่ละระดับ (level) ที่ต่างกัน 

ตารางท่ี 3.6 ตัวอย่างชุดสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)  

ความรู้ (knowledge) 

วิธีการในการทดสอบด้านต่างๆ   
ข้อมูลตลาดแรงงาน แนวโน้มความต้องการอาชีพต่างๆ  
มาตรฐานอาชีพ ลักษณะของอาชีพต่างๆ คุณสมบัติของอาชีพ 

โปรแกรมการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   

ทักษะ (skill) 

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking-AT)  
(ด้านอาชีพ ตลาดแรงงาน เส้นทางทางการพัฒนา และการวิเคราะห์คุณสมบัติบุคลากรเพ่ือระบุปัญหา 
วิเคราะห์ผลการทดสอบ) 
การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing-CI)  

ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding-IU)  

พฤตินิสัย (attribute) 

บริการที่ดี (Service Mind-SERV)  
ชอบการวิเคราะห์เจาะลึก 
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ตัวอย่างในตาราง  แสดงถึงการกำหนดสมรรถนะด้านทักษะ (skill) ในด้านของ การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ 
โดยแบ่งออกเป็นระดับ (level) ต่างๆ 5 ระดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้ 

ตารางที่ 3.7 ตัวอย่างการกำหนดสมรรถนะในด้านการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ 

ระดับสมรรถนะ คุณสมบัติ 
ระดับ 1 ▪ สามารถให้คำแนะนำตามคู่มือ ขั้นตอน ที่กำหนดไว้ชัดเจนได้ โดยเป็นการนำ

ข้อมูลหรือบทวิเคราะห์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว มาชี้แจงผู้รับบริการ ตัวอย่างเช่น  
o ให้ข้อมูลได้ว่าอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดคืออะไร อาชีพนั้นต้องมีคุณสมบัติ

เช่น การศึกษา ประสบการณ์ อย่างใด การพัฒนาตามที่คนหางานระบุความต้องการ
มาสามารถเข้าถึงในช่องทางใด  

o นำขอ้มูลที่มีอยู่แล้ว (เช่น ความต้องการแรงงานจากหน่วยงานต่างๆ มาตรฐาน
อาชีพ โปรแกรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบทดสอบเบื้องต้น ฯลฯ) มาคัดเลือก
เพ่ือส่งมอบข้อมูลและอธิบายตามความต้องการที่ได้รับการร้องขอในแต่ละกรณี  

▪ การสามารถประสานงาน ส่งต่องาน ผู้รับบริการ ไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน
เพ่ือรับคำปรึกษาเชิงลึกต่อไป 

ระดับ 2 ▪ สามารถให้คำแนะนำตามคู่มือ ข้อมูล ที่มีการเตรียมไว้ และประยุกต์ใช้แนวทาง 
(guideline) ที่มีการกำหนดไว้ให้เหมาะสมในแต่ละกรณี  

▪ สามารถระบุและวิเคราะห์เบื้องต้นได้ ว่าปัญหา ความต้องการ ที่คนหางานระบุ คืออะไร 
จะใช้แนวทางปฏิบัติหรือเครื่องมือที่มีอยู่ส่วนใด ที่สอดคล้องกับปัญหาและ 

ความต้องการของแต่ละราย  
▪ ทำการปรับเปลี่ยนประยุกต์ข้อมูล เครื่องมือ ที่มีอยู่ให้ตรงกับความเหมาะสมอย่างไร 

เช่น การแปลความหมาย วิเคราะห์แบบทดสอบตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ การแนะนำอาชีพ
ที่เหมาะสม โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบทดสอบมาเทียบกับบทวิเคราะห์
ด้านตลาดแรงงาน ที่มีผู้จัดทำไว้    

ระดับ 3 ▪ สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจ วิจารณญาณที่มีความเหมาะสม 
เพ่ิมเติม เพื่อแนะนำปรึกษาเชิงลึก ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่มีปัญหาต่างกัน  

▪ สามารถตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติ ปัญหา สาเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งที่คนหางาน 

ทราบและไม่ทราบ (เช่น จากการศึกษาไม่เพียงพอ วุฒิไม่เพียงพอ ประสบการณ์ไม่มี 
ปัญหาจากทางสังคม ฯลฯ) สามารถระบุลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไข หรือจุดเด่นที่ควรพัฒนา โดยประกอบกันกับข้อมูลตลาดแรงงาน 
ความต้องการแรงงาน โปรแกรมการพัฒนา สมรรถนะที่ต้องพัฒนา ฯลฯ เพ่ือให้
ทางเลือกท่ีดีที่สุดต่อคนหางานที่มีลักษณะของปัญหา ความต้องการแตกต่างกัน
ของบุคคลแต่ละราย 

ระดับ 4 ▪ สามารถสอนงาน ให้คำแนะนำในเชิงลึก แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่ยาก 
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน  
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ระดับสมรรถนะ คุณสมบัติ 
ระดับ 5 ▪ สามารถกำหนดหลักการ แนวทาง จัดทำคู่มือ ตำรา ที่ระบุหลักการในการให้

คำปรึกษาด้านอาชีพและแรงงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางให้นำไปใช้ในการสอน 
การปฏิบัติ  

▪ การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กระบวนงาน เครื่องมือที่ใช้ ฯลฯ ในการให้
คำปรึกษาด้านอาชีพและแรงงาน 

▪ การให้คำปรึกษาผู้บริหาร ในด้านนโยบาย แนวทาง กระบวนงาน ที่ควรจะเป็นใน
ด้านการให้บริการให้คำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง  

 

ตัวอย่างการนำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

การนำสมรรถนะมาใช้ในการประเมินบุคลากร นำเอาสมรรถนะตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ซึ ่งเป็น
สมรรถนะที่คาดหวัง (expected competency) มาเทียบกับสมรรถนะที่เป็นอยู่จริงของรายบุคคล (actual 

competency) จะได้ช่องว่างทางสมรรถนะ (competency gap) ซึ่งนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการบริหาร
จัดการงานด้านบุคลากรต่อไป 

ตัวอย่างจากตารางเป็นการประเมินสมรรถนะรายบุคคล (เฉพาะทักษะ) ซึ ่งได้มีการกำหนดชุด
สมรรถนะในตำแหน่งนี้ รวมทั้งระดับ (level) ของสมรรถนะที่คาดหวัง ตามท่ีแสดงในตาราง  

ผลจากการประเมินสมรรถนะของนายปกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 
ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อนำสมรรถนะของนายปกรณ์เมื่อเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่ามีค่าความ
แตกต่างระหว่างระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับสมรรถนะที่เป็นจริง สิ่งนี้คือช่องว่างทางสมรรถนะ 
(competency gap) ซึ่งมีท้ังค่าบวก (+)  ค่าลบ (-) และศูนย์ (0) 

 
ตารางท่ี 3.8 ตัวอย่างผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล (นายปกรณ์) เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 

ทักษะ (skill) ระดับท่ีคาดหวัง 
(expected 

competency) 

ระดับจากการประเมิน 

(actual 

competency) 

ช่องว่างทางสมรรถนะ 
(competency gap) 

การคิดวิเคราะห์   3 4 +1 

การให้คำปรึกษาท่ีตรงกับ 

ความต้องการของบุคคล 

3 3 0 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  3 2 -1 

ความเข้าใจผู้อื่น  3 2 -1 

 

 

 
นำมาวิเคราะห ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ  

เช่น การสรรหาบุคลากร การประเมินเพื่อพิจารณาผลงาน ความดีความชอบ   
การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ 
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สมรรถนะที่มีระดับเท่ากับที่กำหนด (0) คือ มีคุณสมบัติด้านนั้นเท่ากับที่ควรจะเป็น ส่วนสมรรถนะเกิน
กว่าระดับที่กำหนด (+) คือ มีสมรรถนะที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในตำแหน่งนั้น สมรรถนะที่ต่ำกว่ากำหนด ( -) คือ
สมรรถนะที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จึงควรต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะให้เท่ากับ
ระดบัที่คาดหวัง  

จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่า สมรรถนะสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์เพื ่อทำการประเมินคุณสมบัติของ
บุคลากรเทียบกับที่คาดหวังได้ โดยผลที่ได้จากการประเมินนอกจากจะนำไปใช้ในงานด้านการวางแผนพัฒนา
บุคลากรแล้ว อาจนำมาใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ได้อีก ตัวอย่างเช่น  

- การสรรหาบุคลากร (recruitment) โดยพิจารณาประเมินสมรรถนะของผู้สมัคร ว่าตรงกับสมรรถนะที่
คาดหวังเพียงไร 

- การประเมินเพ่ือพิจารณาผลงาน ความดีความชอบ   
- การพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาว่าบุคลากรนั้นยังขาดสมรรถนะใด ระดับใด นำมาวางแผนการพัฒนา

เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางสมรรถนะนั้น โดยหากต้องการนำแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) จะต้องทำ
การประเมินบุคลากรเพื่อให้ได้ชุดสมรรถนะของแต่ละบุคคล ในส่วนของสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
(functional competency) ซึ่งทำให้โปรแกรมการพัฒนาของแต่ละรายมีความแตกต่างกัน  

- การเลื่อนตำแหน่ง พิจารณาช่องว่างทางสมรรถนะ (competency gap) ระหว่างสมรรถนะที่คาดหวัง 
(expected competency) ของตำแหน่งที่ต้องการจะเลื่อนขึ้นไป (ไม่ใช่ตำแหน่งปัจจุบัน) เทียบกับ
สมรรถนะที่เป็นอยู่ (actual competency) ของบุคคลนั้น  

- การนำมาใช้ในด้านอ่ืนๆ เช่น การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง การโยกย้ายบุคลากร ฯลฯ 

 

2) การปรับอัตรากำลังและตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับบทบาทและโครงสร้างใหม่ 

การปรับบทบาทขององค์กรมีผลต่อการกำหนดโครงสร้างใหม่ขององค์กร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบังคับบัญชา การโยกย้ายหน่วยงาน/ตำแหน่งงาน การเพิ่ม/ลดตำแหน่งงาน การปรับคุณสมบัติ
ของบุคลากร และอื่นๆ ซึ่งสิ ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับอัตรากำลังและขอบเขตภารกิจของการทำงานใน
ตำแหน่งต่างๆ โดยประเด็นของอัตรากำลังและตำแหน่งงานที่จะต้องมีการพิจารณา จะดำเนินการภายหลังจาก
ที่มีการปรับบทบาทและโครงสร้างการดำเนินงานแล้ว โดยมีตัวอย่างประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและอัตรากำลัง เนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างการบังคับบัญชา  
เนื่องจากบทบาทใหม่ขององค์กรส่งผลต่อการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการบังคับบัญชา การโยกย้ายหน่วยงาน/ตำแหน่งงาน การเปลี ่ยนสังกัดของตำแหน่งงานเดิม 
นอกจากนี้อาจมีการลด-เพ่ิมหน่วยงาน และการลด-เพ่ิมตำแหน่งงานใหม่ด้วย   

2. การเพ่ิม/ลดบทบาทในบางภารกิจ ทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนไป ส่งผลต่ออัตรากำลัง  
บทบาทใหม่ขององค์กรอาจส่งผลต่อการลดบางภารกิจทำให้อัตรากำลังของบุคลากรในตำแหน่งที่

เกี่ยวข้องลดลง ตัวอย่างเช่น หากลดบทบาทของการให้บริการจัดหางานจะมีผลต่อปริมาณงานและอัตรากำลัง
ของบุคลากรที่ทำงานส่วนนี้ลดลง แต่ในบางภารกิจที่กรมฯจะเพิ่มบทบาทในอนาคตอาจส่งผลให้เกิ ดการเพ่ิม
ตำแหน่งงานที่หลากหลายหรือเพ่ิมอัตรากำลังมากขึ้น 
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3. ขอบเขตของภารกิจใหม่ ในแต่ละตำแหน่งงาน 

บทบาทใหม่ขององค์กรอาจมีผลต่อการระบุภารกิจของบางตำแหน่งงานใหม่ ส่งผลให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนคำบรรยายลักษณะงาน (job description) ในตำแหน่งงานเดิม เกิดความต้องการคุณสมบัติหรือ
สมรรถนะที่ต้องการใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อแนวทางการพัฒนา การรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม การโยกย้ายบุคลากร
ที่มีสมรรถนะไม่ตรงกับทีต่้องการ ฯลฯ ต่อไป 

4. การเพ่ิม/ลดบุคลากรอันเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน
แบบใหม่  

การปรับเปลี ่ยนบทบาทองค์กร อาจส่งผลต่อการปรับกระบวนการทำงานและวิธ ีการทำงาน 
ตัวอย่างเช่น การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนแรงงานคน การใช้วิธีจ้างงานจากภายนอก การปรับลด 

ขั้นตอนการทำงานลง การปรับมาตรฐานงานใหม่ ฯลฯ จะส่งผลต่ออัตรากำลังที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ จะมีการพิจารณาในช่วงของการออกแบบโครงสร้างองค์กร เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบาทใหม่ ซึ่งจะเกิดการปรับกระบวนงาน รวมทั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ  

 

3) การปรับเปลี่ยนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในด้านอ่ืนๆ 

นอกเหน ือจากการปร ับปร ุงการบร ิหารจั ดการด ้านทร ัพยากรบ ุคคลโดยใช ้ฐานสมรรถนะ 
(competency base) และผลกระทบด้านตำแหน่งงาน อัตรากำลัง ที่เกิดจากการปรับบทบาท โครงสร้าง
องค์กรแล้ว ยังมีการดำเนินงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีการนำมาใช้เพิ่มเติมจากเดิม 
ตัวอย่างเช่น เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ (entry criteria)  เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทั้งในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนตำแหน่ง ระเบียบการเกี่ยวกับบุคลากร เส้นทางการพัฒนาอาชีพ (training road map) 

และการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ภายหลังจากการระบุ
บทบาทและโครงสร้างใหม่แล้ว  
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3.5 การศึกษากระบวนการสำคัญกรมการจัดหางาน 
 
การศึกษากระบวนการสำคัญของกรมการจัดหางาน จะเริ่มจากการศึกษาแผนผังธุรกิจ (Business 

Model Canvas) ซึ ่งเป็นเครื ่องมือที ่ช่วยออกแบบกำหนดภารกิจและการดำเนินงานโดยพิจารณาปัจจัย  
9 ด้านที ่คำนึงถึงส ่วนสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ในที ่นี ้ได้มีการวิเคราะห์ Business Model Canvas ของ 
กรมการจัดหางานไว้ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้ศึกษาดงันี้ 

1. Value Propositions คุณค่าของธุรกิจองค์กร  

ประเด็นคุณค่าหลัก จะถูกพิจารณาในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน ว่าสามารถสร้าง
คุณค่าได้หรือไม่ เพื่อที่จะเกิดการมุ่งเน้นการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรไปสู่ภารกิจที่สร้างคุณค่านั้นเป็นหลัก 
รวมถึงการวิเคราะห์แผนงาน กระบวนการ ว่าสิ่งที่ดำเนินงานได้นำไปสู่คุณค่าใด โดยประเด็นคุณค่าหลักของ
กรมการจัดหางานที่วิเคราะห์มี 7 ประการคือ  

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. การวางแผนกำลังคนระดับมหภาค 

3. การส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพของแรงงานไทย 

4. การบริการแรงงานต่างด้าว/แรงงานนอกระบบ 

5. การป้อนแรงงานคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน 

6. การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้ด้อยโอกาส 

7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ บุคคลที่หางานยาก คนว่างงาน 

2. Customer Segment ลูกค้าขององค์กรเป็นคนประเภทใด 

การวิเคราะห์นี้เพื่อการจัดกลุ่มและระบุผู้รับบริการ เพื่อสร้างกระบวนการและภารกิจที่จะตอบสนอง
ความต้องการของผู ้รับบริการเหล่านี ้ รวมถึงการประเมินความสำเร็จจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที ่กลุ่ม
ผู้ใช้บริการเหล่านี้ต้องการ นอกจากนั้น การแบ่งกลุ่มผู้รับบริการ (customer segmentation) ยังสามารถช่วย
ในการออกแบบแผนงาน โครงการ กระบวนการที่มีความแตกต่าง โดยนำไปใช้กับกลุ่มเฉพาะที่มีความต้องการ
แตกต่างกันด้วย  

กลุ่มผู้รับบริการของกรมการจัดหางานแบ่งได้เป็น 15 กลุ่มดังนี ้

1. รัฐบาล 

2. นายจ้าง 

3. คนหางาน 

4. แรงงานต่างด้าว  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

 

 

 3 - 42 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

5. ผู้ประกอบการ 

6. สมาคมนายจ้าง 

7. สมาคมลูกจา้ง 

8. สหภาพแรงงาน 

9. องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

10. บริษัทจัดหางาน 

11. สถาบันการศึกษา 

12. สถาบันการแนะแนวการศึกษา/อาชีพ 

13. ประชาชนทั่วไป 

14. สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 

15. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

3. Customer Relationships การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 

การดำเนินงานสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นสิ ่งที ่ต้องคำนึงถึงหลังจากได้มีการจัดแบ่งกลุ่ม
ผู้รับบริการ และคุณค่าธุรกิจขององค์กรแล้ว จะมีการพิจารณาว่าต้องดำเนินการด้านการสร้างสายสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการในกลุ่มที่จัดไว้ เพ่ือให้นำไปสู่การบรรลุความต้องการของผู้รับบริการ บรรลุวัตถุประสงค์และคุณค่าหลัก
ขององค์กร โดยผ่านการดำเนินงาน ด้านการให้บริการ การสร้างคุณค่าต่างๆ ดังนี้ 

1. ดัชนีอัตราการว่างงาน 

2. การมีงานทำ 

3. ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. การสมัครงาน 

5. การจัดหางาน 

6. การอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว 

7. การกำกับดแูลบริษัทจัดหางาน 

8. การแนะแนวอาชีพ 

9. การป้องกันการค้ามนุษย์ 

10. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
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4. Channels ช่องทางการเข้าถึง 
ช่องทางการเข้าถึง (Channels) คือช่องทางในการส่งมอบบริการ หรืออีกนัยหนึ่งคือช่องทางที่กลุ่ม

ผู้รับบริการซึ่งกำหนดไว้สามารถเข้ามารับบริการจากกรมการจัดหางานได้ เช่น บริการการค้นหาตำแหน่งงานว่าง 
การจัดการและให้บริการคนต่างด้าว การช่วยเหลือ สงเคราะห์บุคคลที่หางานยาก ฯลฯ ซึ่งในการพิจารณา 

การดำเนินงานจะต้องทบทวนว่า การส่งมอบบริการไปยังกลุ่มผู้รับบริการที่กำหนดไว้นั ้นมีความเหมาะสม 
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งการค้นหาช่องทางใหม่ที่สามารถส่งมอบคุณค่าของ
องค์กรได้ดีท่ีสุดอีกด้วย ทั้งนี้ ช่องทางการเข้าถึงบริการในกรมการจัดหางานขณะนี้คือ 

1. ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 

2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พ้ืนที่ 1 – 10 

3. สำนักงานจัดหางานต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 

4. เว็บไซต์ของกรมฯ (Website/webpage) 
5. การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร (Internet-based employment service application) 
6. โทรศัพท์/สายด่วน (Phone/Hotline) 

5. Key Activities การดำเนินการหลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กร 
การดำเนินงานหลัก (Key Activities) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ และคุณค่าหลักของกรมการจัดหางาน  

ถูกกำหนดไว้เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ คุณค่า ขององค์กร สร้างประโยชน์ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยการดำเนินงานหลักของกรมการจัดหางานจะถูกนำไปใช้ต่อไปในการวิเคราะห์ภารกิจและ  

การดำเนินงานที ่จะเกิดขึ้น การเปรียบเทียบกิจกรรม การดำเนินงาน ของกรมการจัดหางานเทียบกับ
ต่างประเทศ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงภารกิจและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะกล่าวถึงโดยมี
การจัดกลุ่มไปตามการดำเนินงานหลักในแต่ละด้าน คือ  

1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ 

2. พัฒนาฐานข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 

3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 

4. พัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 

5. ขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ด้อยโอกาส 

6. การคุ้มครองคนหางานให้ไดร้ับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

6. Key Partners พันธมิตรหลักขององค์กร 
การดำเนินงานของกรมการจัดหางานจะมีการประสานงาน ร่วมมือ กำกับดูแล หน่วยงานและองค์กร

ต่างๆ ภายนอก ซึ่งต่างมีบทบาทแตกต่างกัน และมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยมีทั้งองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการให้บริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มองค์กรส่วนท้องถิ่น กรมอื่นๆ ภายใต้กระทรวงแรงงาน เช่น 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานอื่นภายนอกกระทรวงฯ ซึ่งอาจมี
ส่วนร่วมในการให้บริการด้านแรงงานที่สามารถเชื่อมต่อกระบวนการกันและกัน นอกจากนั้น ยังมีองค์กร
ภาคเอกชน เช่น บริษัทจัดหางาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการกลุ่มเดียวกับกรมการจัดหางาน 
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กล่าวโดยสรุป พันธมิตรหลักขององค์กรในการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน ได้แก ่บริษัทจัดหางาน  
และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยกรมการจัดหางานมีการดำเนินงานทั้งในด้านการประสานความร่วมมือ 
สร้างเครือข่าย และกำกับดูแล เพื่อให้กลุ่มนี้สามารถส่งมอบบริการ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการได้ตามที่
กำหนดไว้  

7. Key Resource ทรัพยากรที่จำเป็นขององค์กร 
การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างคุณค่า และการนำไปสู่การให้บริการที่ตรงตามความ

ต้องการของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยนอกเหนือจาก
ทรัพยากรด้านการเงินแล้ว ยังรวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

การกำหนดภารกิจ การดำเนินงาน จะต้องพิจารณาการใช้ทรัพยากรควบคู่กับการสร้างคุณค่าหลัก 
เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเป็นข้อจำกัดในการเพิ่มขยาย ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน แต่หากสามารถสร้าง
วิธีการในการได้มาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย การเปลี่ยน
วิธีการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่มีความเหมาะสม ฯลฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจ
โดยรวม ทั้งนี้ ทรัพยากรที่จำเป็นของกรมการจัดหางาน ได้แก่ 

1. สำนักงานและบุคลากร 

2. กฎหมาย กฎและระเบียบที่จำเป็น 

3. ระบบฐานข้อมูล 

4. เทคโนโลยี และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 

8. Cost Structure ค่าใช้จ่ายหลักขององค์กร 
ค่าใช้จ่ายหลักมีผลต่อการดำเนินงาน ทั้งในด้านการวางแผนงบประมาณ เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินงาน 

หรือการมีกระบวนงานที่ทำให้ค่าใช้จ่ายได้นำไปสร้างประโยชน์ได้สูงสุดแก่กลุ่มผู้รับบริการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ 
ค่าใช้จ่ายหลักของกรมการจัดหางาน ได้แก่  

1. งบประมาณรายจ่ายประจำ 
2. งบประมาณดำเนินการ 
3. งบประมาณลงทุน 

4. งบประมาณเงินกู้ เงินอุดหนุน และงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ 

9. Revenue Streams รายได้ขององค์กร 
รายได้ขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การมีทรัพยากรทางการเงินที่สามารถนำไปใช้ในภารกิจ

ต่างๆ ตามที ่ได้กล่าวมาแล้ว ทั ้งนี ้ รายได้หลักที ่กรมการจัดหางานอาจสามารถบริหารจัดการได้ คือ  
เงินค่าธรรมเนียมบริการ 
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ตารางท่ี 3.9 แผนผังธุรกิจ (Business Model Canvas) ของกรมการจัดหางาน 

พันธมิตรหลักขององค์กร 
(Key Partners) 

การดำเนินการหลัก 

(Key Activities) 
คุณค่าของธุรกิจองค์กร 
(Value Propositions) 

การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer Relationships) 

ลูกค้าขององค์กร 
(Customers Segments) 

1. หน่วยงานภายใน
กระทรวงแรงงาน 
2. หน่วยงานการศึกษา  
3. หน่วยงานความมั่นคง 
4. บริษัทจัดหางาน 
5. หน่วยงานความร่วมมือ 

ด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
6. องค์กรอิสระ 
7. ประเทศคู่ค้าด้านแรงงาน 

1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน                
2. การแนะแนวอาชีพ 
3. พัฒนาฐานข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 
4. พัฒนาระบบการกำกับดูแล 

การทำงานของคนต่างด้าว 
5. พัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายใน 

การบริหารตลาดแรงงาน 
6. ขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ด้อยโอกาส 
7. การคุ้มครองคนหางานให้ได้สิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
2. การวางแผนกำลังคนระดับมหภาค 
3. การส่งเสริมการมีงานทำและ 

การประกอบอาชีพของแรงงานไทย 
4. การบริหารแรงงานต่างด้าว/
แรงงานนอกระบบ 
5. การป้อนแรงงานคุณภาพสู่
ตลาดแรงงาน 
6. การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 
7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ บุคคล 

ท่ีหางานยาก คนว่างงาน 
 

1. ดัชนีอัตราการว่างงาน 
2. การมีงานทำ 
3. ความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. การสมัครงาน 
5. การจัดหางาน 
6. การอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าว 
7. การกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน 
8. การแนะแนวอาชีพ 
9. การป้องกันการค้ามนุษย์ 
10. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

1. รัฐบาล 
2. นายจ้าง 
3. คนหางาน 
4. แรงงานต่างด้าว  
5. ผู้ประกอบการ 
6. สมาคมนายจ้าง 
7. สมาคมลูกจ้าง 
8. สหภาพแรงงาน 
9. องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 
10. บริษัทจัดหางาน 
11. สถาบันการศึกษา 
12. สถาบันการแนะแนวการศึกษา/
อาชีพ 
13. ประชาชนท่ัวไป 
14. หน่วยงานภายใต้กระทรวง
แรงงานในประเทศ 

ทรัพยากรท่ีจำเป็นขององค์กร 
(Key Resources) 

ช่องทางการเข้าถึง 
(Channels) 

1. สำนักงานและบุคลากร 
2. กฎหมาย กฎและระเบียบท่ีจำเป็น 
3. ระบบฐานข้อมูล 
4. เทคโนโลยี และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 

1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นท่ี 1 – 10 
3. สำนักงานจัดหางานต่างจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด 
4. เว็บไซต์ของกรมฯ (Website/webpage) 
5. การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร 
(Internet-based employment service application) 
6. โทรศัพท์/สายด่วน (Phone/Hotline)  

ค่าใช้จ่ายหลักขององค์กร 
(Cost Structures) 

รายได้ขององค์กร 
(Revenue Steams) 

1. งบประมาณรายจ่ายประจำ 
2. งบประมาณดำเนินการ 
3. งบประมาณลงทุน 
4. งบประมาณเงินกู้ เงินอุดหนุน และงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินค่าธรรมเนียมบริการ 
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3.6 ผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 

 

3.6.1 ผลการดำเนินงานด้านการจัดหางาน 

ข้อมูลการให้บริการจัดหางาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย การให้บริการ
จัดหางานเคลื่อนที่ การจัดงานนัดพบแรงงาน การให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รวมไปถึง
การให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษต่างๆ เช่น การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดเทอม ผู้พ้นโทษ 
ทหารกองประจำการที ่จะปลดเป็นทหารกองหนุน เยาวชนในสถานพินิจฯ คนพิก าร และผู ้ส ูงอายุ  
จากการให้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ในช่วงปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
กับกรมการจัดหางานมีจำนวนรวมและสัดส่วนแต่ละกลุ่มค่อนข้างคงที่ ประมาณ 150,000 ราย โดยกลุ่มที่มี
การสมัครมากที่สุด ได้แก่ วุฒิมัธยมศึกษา รองลงมาคือ ปริญญาตรี  นอกจากนั้นเป็นวุฒิ ปวส. ปสช. 
ประถมศึกษาและต่ำกว่า  

ข้อสังเกตคือ กลุ่มผู้ใช้บริการกรมการจัดหางานในระดับการศึกษามัธยมศึกษาและต่ำกว่าเป็นกลุ่มที่มี
สัดส่วนสูง แสดงถึงการสมัครงานจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ความรู้ในระดับสูง ลักษณะงานที่สนใจจะเป็นลักษณะงาน
พ้ืนฐาน โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 (1) ด้านการขายและการให้บริการ เช่น งานทำความสะอาด ซักรีด รักษาความปลอดภัย ส่งเอกสาร 
ขนสัมภาระ เก็บขยะ กวาดถนน ยามรักษาการณ์ ส่งเอกสาร งานอ่านตัวเลขจากมิเตอร์ งานขนสัมภาระ เป็นต้น 

(2) ด้านเกษตร ประมง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัดหญ้า เก็บผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ทำความสะอาด
โรงเรือน ไถและปราบพ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตร เพาะปลูกและจับสัตว์ เป็นต้น 

(3) ด้านเหมืองแร่ ก่อสร้าง การผลิตและการขนส่ง เช่น การขุด ตัก ยก ปรั บพื้นที่และเคลื่อนย้าย
สิ่งของ การคัดเลือกและบรรจุสินค้าด้วยมือ เป็นต้น 

ส่วนผู้ใช้บริการในระดับปริญญาตรีขึ้นไป แม้จะมีอยู่จำนวนหนึ่ง แต่พบว่าลักษณะงานที่สนใจจะเป็น
กลุ่มประสงค์จะหางานทำในประเภทอาชีพเสมียนเจ้าหน้าที่มากท่ีสุด  

ประเภทอาชีพที่นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ อาชีพงาน
พ้ืนฐาน (ร้อยละ 46.21) อาชีพรองลงมา คือ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด (ร้อยละ14.65) 
และช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 12.11) โดยนายจ้าง/สถานประกอบการมีความต้องการ
แรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 33.79)  

ข้อสังเกตโดยรวมคือ กลุ่มเป้าหมายของการจับคู่แรงงาน ทั้งกลุ่มคนหางานและนายจ้างที่ใช้บริการ
ของกรมการจัดหางานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในกลุ่มทั่วไป และใช้ความรู้ในการทำงานระดับพื้นฐาน ไม่ใช้
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกเป็นพิเศษ แม้ว่าจะมีส่วนของช่องเทคนิคที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง
ต้องการความชำนาญการเป็นพิเศษ แต่ส่วนใหญ่เป็นระดับความรู้ที่ไม่ใช้ชั้นสูง แต่เป็นระดับ ปวช. ปวส. 
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ตารางท่ี 3.10 แสดงจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ปี 2560-2563 

วุฒิการศึกษา 
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานปีต่างๆ 

2560 2561 2562 2563 

ประถมศึกษาและต่ำกว่า 15,530 13,779 12,704 14,561 

มัธยมศึกษา 61,829 60,558 62,856 63,117 

ปวช. 10,469 10,646 13,534 12,505 

ปวส. 18,310 15,316 15,721 18,098 

อนุปริญญา 843 667 529 649 

ปริญญาตร ี 43,689 33,863 32,927 37,018 

ปริญญาโท 659 507 436 571 

ปริญญาเอก 12 9 16 16 

รวม 151,341 135,345 138,724 146,535 

 
 

 

แผนภาพที่ 3.11 แสดงจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ปี 2560-2563 แยกตามวุฒิการศึกษา 
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ประถมศึกษาและต่ ากวา่ มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ
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แผนภาพที่ 3.12 สัดส่วน (ร้อยละ) ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ปี 2560-2563 แยกตามวุฒิการศึกษา 
 
3.6.2 การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย  

เป็นช่องทางที่สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการคนพิการ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่คนพิการเป็นลำดับแรก มีการให้บริการตามระบบ Recruitment เพ่ือคัดกรองผู้สมัครงานให้
ได้งานทำตามความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของตนเอง รวมทั้งมีการให้บริการแนะแนวอาชีพ 
โดยการบริการข้อมูลอาชีพ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพด้วยตนเอง แนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา 
อาชีพทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการแสดงสินค้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการประกอบอาชีพอิสระ   
โดยในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีผู้ติดต่อขอรับบริการทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214,939 คน โดยให้บริการ ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 31,810 คน  
 
3.6.3 กลุ่มผู้สูงอาย ุ

 สำหรับกลุ่มผู้สุงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่มีจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีการเพ่ิมจำนวนในอนาคต 
กรมการจัดหางานมีการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ กรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการ
เพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงาน
ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน2563) มีผู้สูงอายุสมัครขอรับ
บริการทั้งสิ้น จำนวน 1,169 คน  

2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
การส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัติ จำนวน 1,195 คน  อบรมให้ความรู้ด้านการประกอบการ/

การตลาด/เงินทุน จำนวน 1,094 คน 

ประถมศึกษาและต่ ากว่า 9.94%

มัธยมศึกษา
43.07%ปวช.

8.53%

ปวส.
12.35%

อนุปริญญา
0.44%

ปริญญาตรี
25.26%

ปริญญาโท
0.39%

ปริญญาเอก
0.01%

ประถมศึกษาและต่ ากว่า มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่นๆ
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3. โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีโอกาสมีงานทำ มีอาชีพ  
มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความสุขในการทำงาน โดยการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีทักษะและองค์ความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ และได้ขึ ้นทะเบียนหางานกับกรมการจัดหางานเข้าร่วมโครงการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ
ให้กับผู้สูงอายุ โดยในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน 
จำนวน 1,335 คน 

 

3.6.4 การดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

สำหรับการดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีบริการจัดหางานแก่ประชาชนที่
ต้องการหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีทักษะเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการและผู้สมัครงานได้มีโอกาสพบ
และพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้  

-  ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำนวน 1,384 คน 

-  ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 2,199 อัตรา 
-  บรรจุงาน จำนวน 1,003 คน 

-  ทดสอบวัดบุคลิกภาพ จำนวน 10,716 คน 

 

3.6.5 โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร  
เป็นการให้บริการจัดหางานโดยเน้นการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้คนหางานได้รู้จักตนเอง สามารถเลือก

ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความชำนาญ ความถนัด และตรงกับบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
คนหางานมีความสุขในการทำงาน 

สำหรับการดำเนินงานโครงการศูนย์ตรีเทพฯ จะเป็นการให้บริการจัดหางานโดยเน้นกระบวนการ  

แนะแนวอาชีพ ซึ่งกระบวนการแนะแนวอาชีพ นับว่าเป็นหัวใจของการส่งเสริมการมีงานทำ เพราะเป็น
กระบวนการให้คำปรึกษา โดยมีการให้ข้อมูล ความรู้ ในเรื่องต่างๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความถนัด ทักษะ 
ความสามารถและบุคลิกภาพ มาสรุปร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติที่เป็นการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล 
เพ่ือนำไปสู่การจ้างงานหรือการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสม  

ผู้ทำหน้าที่ในการให้บริการแนะแนวอาชีพหรือผู้ให้คำปรึกษาจะมีความรู้และทักษะ ทั้งทางด้าน
กระบวนการ เทคนิค กลวิธีในการให้คำปรึกษา และคิดค้นสร้างเครื่องมือ หรือแสวงหาข้อมูลต่างๆ เพ่ิ มเติม 
เพื่อเป็นการสนองความต้องการหรือตอบปัญหาให้คนหางานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามความ
ต้องการที่เข้ามาขอใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการดำเนินงานในปี 2563 ศูนย์ตรีเทพ ส่งตัวพบนายจ้าง จำนวน 14,954 คน แนะแนวให้คำปรึกษา
ด้านอาชีพ 23,820 คน  
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3.6.6 การแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,269 คน ได้รับการส่งเสริมอาชีพอาชีพอิสระ โดยการทดลองปฏิบัติ 
จำนวน 2,543 คน 

การแนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 10,542 คน 

 

3.6.7 วันมหกรรมอาชีพ 

มีผู้ร่วมปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จำนวน 11,590 คน ส่งเสริมอาชีพและ
ทดลองปฏิบัติ จำนวน 4,912 คน 

 

3.6.8 การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพในกลุ่มและกิจกรรมต่างๆ 

การดำเนินงานแนะแนวและส่งเสริมอาชีพในกลุ่มต่างๆ มีจำนวนประมาณ 500,000 ราย โดยมุ่งเน้น
กลุ่มก่อนการเข้าทำงาน (pre-employment) มากที่สุด คือ ร้อยละ 87.91 ในปี 2563  

กิจกรรมการแนะแนวของกรมการจัดหางาน รวมถึงการรับคำปรึกษาแนะแนวอาชีพ ทดสอบวัด
บุคลิกภาพ เข้ารับฟังบรรยาย เข้าร่วมส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัติ และการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 

นอกจากนั้น มีการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ได้แก่   
ครูแนะแนว ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน 

ข้อสังเกตและเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับภารกิจนี้ คือ  
1. ความต้องการในการแนะแนว อาจมีมากกว่ากลุ่มก่อนการเข้าทำงาน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการ

เปลี่ยนงาน การแนะแนวความเติบโตในสายอาชีพ (career development) การแนะแนวกลุ่ม 

วัยกลางคน วัยเกษียณ และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เป็นต้น 

2. การแนะแนวอาจเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณสมบัติ เพ่ือสร้างโอกาสในการหางาน หรือเปลี่ยนอาชีพ 
เช่น การแนะแนวโครงการฝึกอบรม การ re-skill  up-skill การฝึกงาน ฯลฯ  

3. ในกรณีของการแนะแนวกลุ่มนักเรียนนักศึกษา อาจพิจารณาการใช้บุคลากรของสถานศึกษาเป็น
สำคัญ โดยมีการร่วมมือในด้านองค์ความรู้และข้อมูลกับกรมการจัดหางานแทน  
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ตารางท่ี 3.11 การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพในกลุ่มและกิจกรรมต่างๆ ปี 2560-2563 

 2560 2561 2562 2563 

การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ 600,526 501,294 543,985 469,677 

 
ตารางที ่3.12 อัตราส่วน (ร้อยละ) แสดงการแนะแนวและส่งเสริมอาชีพในกลุ่มและกิจกรรมต่างๆ ปี 2563 

โครงการ 2563 ร้อยละ (%) 
การแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทั่วไป และ
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 

412,872 87.91% 

โครงการแนะแนวอาชีพให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็น 

ทหารกองหนุน 
3,269 0.70% 

โครงการแนะแนวอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ 
และผูต้้องขัง 

10,542 2.24% 

โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 5,434 1.16% 

การส่งเสริมและการรับงานไปทำทีบ่้าน 1,050 0.22% 

การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผูสู้งอาย ุ 1,195 0.25% 

ศูนย์ตรเีทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร 15,789 3.36% 

โครงการเพิม่อาชีพ เพิ่มรายได้  4,071 0.87% 

พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภมูิปัญญา 446 0.09% 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 2,027 0.43% 

วันมหกรรมอาชีพ 11,590 2.47% 

แนะแนวอาชีพเพื่อการทำงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 1,392 0.30% 

รวม 469,677 100% 
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3.6.9 การนำแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 

กลุ่มคนหางานที่ใช้บริการตัวแทนจัดหางาน ส่วนใหญ่ใช้บริษัทจัดหางานเอกชน แต่มีบางส่วนใช้
บริการของกรมการจัดหางาน (ประมาณ 30% ของภาคเอกชน)  
 

ตารางท่ี 3.13 แสดงช่องทางการหางานต่างประเทศกลุ่มต่างๆ 

ช่องทาง 2560 2561 2562 2563 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง 30,283 27,007 24,485 14,427 

กรมการจัดหางานจัดส่ง 12,365 10,846 11,625 4,753 

เดินทางด้วยตนเอง 8,512 9,521 8,888 6,004 

นายจ้างพาไปทำงาน 8,246 10,439 11,739 5,684 

นายจ้างพาไปฝึกงาน 4,259 3,629 2,824 1,308 

Re-Entry 51,293 53,259 55,095 26,497 

รวมท้ังสิ้น 114,958 114,701 114,656 58,673 

 
 

 

แผนภาพที่ 3.13 แสดงการทำงานไปต่างประเทศ โดยวิธีการต่างๆ ปี 2560-2563 
 

ข้อมูลทางสถิติพบว่า แรงงานส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวันมากที่สุด จำนวน 32,584 คน 
(ร้อยละ 28.42) รองลงมา คือ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จำนวน 12,433 คน (ร้อยละ 10.84) ญี่ปุ่น จำนวน 9,788 คน 
(ร้อยละ 8.54) อิสราเอล จำนวน 8,922 คน (ร้อยละ 7.78) และมาเลเซีย จำนวน 7,574 คน (ร้อยละ 6.61) 
นอกจากนั้นเดินทางไประเทศอ่ืนๆ รวมจำนวน 43,355 คน (ร้อยละ 37.81)  
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แผนภาพที่ 3.14 แสดงสัดส่วนการทำงานไปต่างประเทศ โดยวิธีการต่างๆ ปี 2563 
 

3.6.10 การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย 

กรมการจัดหางานมีภารกิจในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้เป็นไปตาม
กฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าประเทศโดยผิด
กฎหมาย ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว รวมทั้งดำเนินการในเรื่องพิจารณาออก
ใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต 

หากพิจารณาจากสัดส่วนของกลุ่มผู้รับบริการ จะเห็นว่ากลุ่มต่างด้าวที่มีการได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็น
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประเภทนำเข้าตาม MOU รองลงมาคือ คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะ
ไป – กลับ หรือตามฤดูกาล และ คนต่างด้าวประเภททั่วไป  

 

ตารางท่ี 3.14 แสดงประเภทของต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในปี 2563 

ประเภท จำนวน ร้อยละ (%) 
จำเป็นเร่งด่วน 10,711 1.42% 

ช่ัวคราว (ทั่วไป) 123,880 16.40% 

ตรวจสญัชาต ิ 13,346 1.77% 

นำเข้า 428,278 56.69% 

ส่งเสริมการลงทุน 17,749 2.35% 

ชนกลุ่มน้อย 16,736 2.22% 

ทำงานไป-กลับ 144,373 19.11% 

ประมง ม.83 449 0.06% 

รวม 755,522 100% 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
25%

กรมฯ จัดส่ง 8%

เดินทางด้วยตนเอง
10%

นายจ้างพาไป
ท างาน
10%

นายจ้างพาไปฝึกงาน 2%

Re-Entry
45%

บริษัทจัดหางานจัดส่ง กรมฯ จัดส่ง เดินทางด้วยตนเอง

นายจ้างพาไปท างาน นายจ้างพาไปฝึกงาน Re-Entry
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แผนภาพที่ 3.15 แสดงสัดส่วนของกรณีต่างๆ ปี 2563 
 

ตารางท่ี 3.15 สัดส่วนผู้ที่ย่ืนขอและได้รับอนุญาต ปี 2563 

การยื่นขอและได้รับอนุญาต     
ในกรณีต่างๆ 

จำนวน ร้อยละ (%) 

จำเป็นเร่งด่วน   

-  ยื่นขอ 10,793  

-  อนุญาต 10,711 99.24% 

ช่ัวคราว (ทั่วไป)   

-  ยื่นขอ 127,825  

-  อนุญาต 123,880 96.91% 

ตรวจสญัชาต ิ   

-  ยื่นขอ 13,350  

-  อนุญาต 13,346 99.97% 

นำเข้า   

-  ยื่นขอ 428,386  

-  อนุญาต 428,278 99.97% 

ส่งเสริมการลงทุน   

-  ยื่นขอ 17,858  

-  อนุญาต 17,749 99.39% 

ชนกลุ่มน้อย   

-  ยื่นขอ 17,399  

-  อนุญาต 16,736 96.19% 

จ าเป็นเร่งด่วน 2%

ชั่วคราว (ทั่วไป)
17% ตรวจสัญชาติ

2%

น าเข้า 56%

ส่งเสริมการลงทุน
2%

ชนกลุ่มน้อย
2%

ท างานไป-กลับ
19%

ประมง ม.83
0%

จ าเป็นเร่งด่วน ช่ัวคราว (ทั่วไป) ตรวจสัญชาติ น าเข้า ส่งเสริมการลงทุน ชนกลุ่มน้อย ท างานไป-กลับ ประมง ม.83
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การยื่นขอและได้รับอนุญาต     
ในกรณีต่างๆ 

จำนวน ร้อยละ (%) 

ทำงานไป-กลับ   

-  ยื่นขอ 144,489  

-  อนุญาต 144,373 99.92% 

ประมง ม.83   

-  ยื่นขอ 457  

-  อนุญาต 449 98.25% 

 
3.6.11 การรับเรื่องร้องทุกข์ 

ในแต่ละปีมีการร้องทุกข์และช่วยเหลือ ทั้งกรณีร้องทุกข์เกี ่ยวกับบริษัทจัดหางานและกรณีสาย/

นายหน้าเถื่อน โดยกลุ่มที่มีการร้องทุกข์มาก คือกลุ่มสาย/นายหน้าเถื่อน การช่วยเหลือคนหางานที่ร้องทุกข์
ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับเงินคืน  

ข้อมูลที่มีการ้องทุกข์ได้รับการช่วยเหลือเป็นอัตราส่วนที่สูงดังข้อมูลสถิติในตาราง 
 

ตารางท่ี 3.16 แสดงการร้องทุกข์และช่วยเหลือ ปี 2560-2563 

 ข้อมูลการร้องทุกข ์ 2560 2561 2562 2563 

กรณีบริษัทจัดหางาน     

-  ร้องทุกข์ 31 133 37 18 

-  ช่วยเหลือ 28 124 39 28 

ร้อยละที่ช่วยเหลือได้ (%) 90.32% 93.23% 105.41% 155.56% 

กรณีสาย/นายหน้าเถื่อน     

-  ร้องทุกข์ 549 813 481 422 

-  ช่วยเหลือ 547 815 481 422 

ร้อยละที่ช่วยเหลือได้ (%) 99.64% 100.25% 100.00% 100.00% 
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3.6.12 การประชาสัมพันธ์ 

กรมการจัดหางานมีภารกิจในด้านการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเพื ่อให้
นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปได้นำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ด้านตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานการขาดแคลนแรงงาน  

นอกจากนี้กรมฯ ได้มีการประสานการให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  

  

ตารางท่ี 3.17 จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ ปี 2561-2563 

สื่อที่ใช ้
จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (คน) 

2561 2562 2563 

เอกสาร/แผ่นพับ 2,189,010 2,323,907 1,609,098 

ประกาศตำแหน่งงานว่าง 773,216 2,050,511 1,079,939 

วารสาร 363,398 287,830 464,408 

หนังสือ/คู่มือ 31,962 315,254 58,629 

วิทยุ/โทรทัศน/์อินเทอร์เนต็ 4,448,095 5,277,084 5,773,217 

โปสเตอร์/โสตทัศนวัสดุ/นิทรรศการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ 430,121 192,378 377,454 

หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 140,998 192,378 125,995 

รวม 8,376,800 10,639,342 9,430,111 
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ในบทนี้เป็นการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่มีความสำคัญ และมีผลต่อการพิจารณาบทบาท ภารกิจของ
กรมการจัดหางานที่อาจมีการปรับตัวเพื่อรองรับความคาดหวังของแรงงานและประชากรในกลุ่มต่างๆ ทิศทาง
ในการพัฒนาประเทศ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยสำคัญที่พิจารณาดังนี้ 

 

4.1 ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

ประเด็นการทบทวนวรรณกรรมด้านนี้ จะพิจารณาประเด็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ของประเทศในระดับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ ของกรมการจัดหางาน โดยศึกษา และ
วิเคราะห์ทิศทางและนโยบายในระดับชาติ เพื ่อพิจารณาความเชื ่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ที ่สำ คัญ
ประกอบด้วยแผนงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
o ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
o ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

o ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
o ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

o ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

o ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

3) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
o ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) 
o ช่วงที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569) 
o ช่วงที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570-2574) 
o ช่วงที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) 

4) ข้อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระท่ี 37 ปฏิรูปแรงงาน 

o การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานฯ 

o การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 
o การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทำฐานข้อมูล 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลตอ่การดำเนินภารกิจของกรมการจัดหางาน 
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5) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
o แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) 

- ด้านที่ 1 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำฯ 
- ด้านที ่3 การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ ให้มีวงจรการบริหารงานคุณภาพฯ 

o แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
- จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และ

เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
- ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้

ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 
- สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
- ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

คุ้มค่า โปร่งใสปราศจากการทุจริต 
o แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) 

- กิจกรรมที่ (1) การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณท่ี
เพียงพอฯ 

- กิจกรรมที่ (2) การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ฯ 
o แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(ฉบับปรับปรุง) 
- กิจกรรมที่ (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
- กิจกรรมที่ (2) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
- กิจกรรมที่ (3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  

ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
- กิจกรรมที่ (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
- กิจกรรมที่ (5) พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ

ขนาดใหญ่ 
o แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(ฉบับปรับปรุง) 
- เป้าหมายที่ 4 กำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและ

คุณภาพชีวิตที่ดี 
6) วาระปฏิรูปแรงงานเพ่ือความสำเร็จของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ วาระ 20 ปี 

o วาระปฏิรูปที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงาน 

ผิดกฎหมาย 
o วาระปฏิรูปที่ 6 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 
o วาระปฏิรูปที่ 7 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ 
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7) แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย (ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564)) 
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทำงานและ

คุณภาพชีวิตที่ดี 
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกสร้างสมดุลของตลาดแรงงาน 
o ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและ 

มีเสถียรภาพ 
8) ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีแรกภายใต้แผนแม่บทด้านแรงงาน 

o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันในการทำงาน 
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน 

9) ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลแรงงานไทยไปต่างประเทศแบบบูรณาการ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมแรงงานไทยก่อนไปทำงาน

ต่างประเทศ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมแรงงานกลับคืนถิ่น (Reintegration) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
o ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 

10) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2560 – 2564) 
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดระบบแรงงานเพ่ือลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับ

ความต้องการแรงงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการเข้ามา ระหว่างการทำงาน และกลับออกไป

ของแรงงานต่างด้าว 
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
o ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

11) ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (Labour Force Participation Rate) 

ยกระดับกำลังแรงงานให้มีสมรรถนะสูง 
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้มีความเหมาะสม 
o ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่อยู่นอกระบบ

ให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
o ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการมีส่วนร่วม

ในภาคส่วนต่างๆ 
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12) ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานทำและประกอบอาชีพ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการแนะแนวอาชีพ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ 
o ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีงานทำในพ้ืนที่พิเศษ 

13) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 

14) แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย (พ.ศ. 2561-2579) 
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย 

15) แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ปี 
o ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
o ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
o ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
o ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
o ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

16) ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของกรมการจัดหางาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองคนหางาน เพื่อการจ้างงาน 

ทุกช่วงวัย 
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเพื่อรองรับ

การให้บริการประชาชนในยุค 4.0 
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย 

ทุกภาคส่วน 
o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
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แผนภาพที่ 4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ของกรมการจัดหางาน 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีแรกภายใต้แผนแม่บทด้านแรงงาน 

1. การเพิ่มศกัยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 
2. การคุม้ครองและเสรมิสร้างความมัน่คงและหลักประกนัในการทำงาน 
3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
4. การพฒันากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน 
5. ส่งเสรมิความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย 
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2. การคุ้มครองและเสริมสร้างความม่ันคง หลักประกันในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
4. การพัฒนากลไกสร้างสมดุลของตลาดแรงงาน 

6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาต ิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน 
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ 
และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

แผนแม่บทการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตามชว่งวยั 

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว  
1. การจัดระบบแรงงานเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว 
2. การควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการของแรงงานต่างด้าว 
3. การกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว  
4. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ 
5. การติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน 
1. เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
2. รักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน 
3. ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้มีความเหมาะสม 
4. สนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุฯ 
5. สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ 

ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ 
1. การพัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานทำและประกอบอาชีพ 
2. การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการแนะแนวอาชีพ 
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ 
4. การส่งเสริมการมีงานทำในพื้นที่พิเศษ กรมการจัดหางาน 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ  
ด้านสังคม  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
3. การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 
5.  การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสู่ 
ความมั่งคั่งและยั่งยนื 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ป ี 

ข้อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระท่ี 37 ปฏิรูปแรงงาน 
1. การพฒันาทักษะฝมีือแรงงานฯ 
2. การปฏริูปการบริหารจดัการการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาติ 
3. การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทำฐานขอ้มูล 

วาระปฏิรูปแรงงานเพ่ือความสำเรจ็ของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ วาระ 20 ป ี

1. มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ 
2. การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 
3. การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย 
4. วาระปฏิรูปที่ 8 ยกระดับคุณภาพชวีิตแรงงานนอกระบบ 
5. การปฏริูปบทบาทกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 
1. การพัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลฯ 
2. การพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมแรงงานไทยฯ 
3. การส่งเสริมแรงงานกลับคืนถิ่นฯ 
4. การรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศฯ 
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แรงงานมีศักยภาพสูง (Productive Manpower) มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กระทรวงแรงงาน 

กรมการจดัหางาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ระบบบริหารจัดการส่งเสริม 

การมงีานทำมีประสิทธิภาพ 
คนหางานมกีารประกอบอาชีพ

อย่างมั่นคง และยั่งยนื  
ตามความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ของตนเอง 

มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ
ได้รับความคุ้มครองตามที่

กฎหมายกำหนด 

การบริหารจัดการ 
การทำงานของ 

คนต่างด้าวทั้งระบบ 

ให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการจา้งงาน 

เพื่อลดปัญหา 
การจ้างงาน 

ที่ผิดกฎหมาย 

หน่วยงานและ 
ภาคีเครือข่าย 

มีการทำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย
รองรับเทคโนโลยี 4.0 บูรณาการ

การทำงานกบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวขอ้ง ในการบริหารและ 

การบริการกลุ่มเป้าหมาย 

อย่างมีประสิทธภิาพ 

เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  
มีการบรหิารจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ธรรมาภิบาล 

หมายถึง หลักนิติธรรม คณุธรรม 
ความโปร่งใส การมสี่วนร่วม 
ความรับผิดชอบ ความคุ้มคา่) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

1. การส่งเสริมการมีงานทำ 
และคุ้มครอง คนหางาน 

เพื่อการจา้งงานทุกช่วงวยั 

2. การพฒันาระบบเทคโนโลยี ดจิิทัล
ในการบริหารจดัการ เพือ่รองรับ 

การให้บรกิารประชาชนในยุค 4.0 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบริหาร
จัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว 

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และพัฒนาศักยภาพของภาคี 

เครือข่ายทุกภาคส่วน 

แผนภาพที่ 4.2 การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงแรงงาน มาสู่กรมการจัดหางาน 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี 

แผนแม่บทด้านแรงงาน 5 ปี (ปี 2560-2564) 
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4.1.1 รายละเอียดยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกรมการจัดหางาน 

ยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดเชื่อมโยงกับบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางานดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกรมการจัดหางาน 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

❖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาความสงบภายใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ภายใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ 

ภัยคุกคามทีก่ระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความั่นคงแบบองค์รวม 

❖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

❖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่า
ทางสังคมและ พัฒนาประเทศ 

❖  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี 
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง 

❖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย 
เป็นธรรมและเป็นสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ และรายจ่าย
ของหน่วยงานภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
➢ เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถเพ่ิมขึ้น  

▪ ประเด็นที่ 2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน และมีทักษะทางการเงินที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  

▪ ประเด็นที่ 2.4 ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทำและรายได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้สูงอายุ  
o ตัวช้ีวัดที่ 7 การมีงานทำของผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ปี) เพ่ิมข้ึน  

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน 
➢ เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
➢ เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ

มั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมิตรประเทศและนานาประเทศ 

ในการป้องกันภัยคุกคาม ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ  
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 4 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ในระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

❖ ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) 
1. เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล 

2. ขจัดอุปสรรคด้านแรงงาน  
3. จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning)  

4. เร่งพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านแรงงานให้เป็นสากล  
5. มุ่งเน้นให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความปลอดภัย 

6. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ  
7. เร่งรัดการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
8. ส่งเสริมให้แรงงานไทยเป็นหัวหน้างาน มีทักษะที่หลากหลาย (multi-

skilled) เติมทักษะใหม่ด้วยการ re-skill และเติมทักษะด้าน STEM 

เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในโลกของการทำงานที่ราบรื่น (smooth 

transition) 

ข้อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ❖ วาระท่ี 37 ปฏิรูปแรงงาน 

➢ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของแรงงานไทย การมีงานทำที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
▪ ส่วนที่ (1) การปฏิรูปและการพัฒนาด้านการเตรียมคนก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน  
▪ ส่วนที่ (2) การปฏิรูปและการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในสาขา

ช่างหรืออาชีวะศึกษาและฝีมือแรงงาน  
▪ ส่วนที่ (3) การปฏิรูปและการพัฒนาด้านประชากรวัยทำงาน  

กำลังแรงงานให้มีศักยภาพ สามารถใช้ประโยชน์แรงงานได้เต็มที่ 
ภายใต้โอกาสและเสรีภาพในการเลือกอาชีพ 

➢ การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ  
มีประเด็นปฏิรูป คือ การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติเชิงรุก
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และการปฏิรูปเพ่ือส่งเสริมอาชีพของคนไทย
เพ่ือความมั่นคงด้านแรงงาน และเพ่ือยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการ 

➢ การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทำฐานข้อมูล มีประเด็น 

การปฏิรูป คือ การจัดตั้งธนาคารแรงงานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ผู้ใช้แรงงาน และการนำระบบเทคโนโลยี 
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 4 - 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 

❖ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ (ฉบับปรับปรุง) 
➢ ด้านที่ 2 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำ โดยในระดับบุคคลเน้นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงาน ระดับชุมชนเน้นเสริมสร้างพลังอำนาจ
ชุมชน และในระดับประเทศมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและ 

สร้างสมดุลกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
▪ 2.1) การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 

- สร้างแรงงานคณุภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างครบวงจร 
▪ 2.3) การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสมดุล 

- ระบบภาษีและเงินสวัสดิการประชาชน 
- ขยายความคุ้มครองกองทุนประกันสังคม 
- การจัดเก็บภาษีและระบบบำนาญ 

➢ ด้านที่ 3 การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ ให้มีวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ  
ที่เน้นปฏิรูปสถาบันเพ่ือการบริหารหน่วยงานบริหาร สถาบันด้านการ
ส่งเสริมผลิตภาพและการมาตรฐาน สถาบันเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และหน่วยงานขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
▪ 3.1) ปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหาร 

- จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
- ปฏิรูปศักยภาพองค์กร 
- ปฏิรูประบบข้อมูลขนาดใหญ่ 

▪ 3.2) ปฏิรูปหน่วยงานบริหาร 
- ปฏิรูปศักยภาพองค์กร 
- ปฏิรูประบบข้อมูลขนาดใหญ่ 

❖ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับปรับปรุง) 
➢ ในการทบทวนเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

แผ่นดินครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างภาครัฐให้มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชนในความซื่อตรง และมาตรฐานการทำงานที่มี
คุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สำหรับกิจกรรมการปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
ภายใต้แผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบด้วย 
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 4 - 11 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

ไปสู่ระบบดิจิทัล 
(2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น 

คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
(3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด 

เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว 
ตามหลักคุณธรรม 

(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่  
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใสปราศจากการทุจริต 

❖ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม (ฉบับปรับปรุง) 
➢ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมในระยะเวลา 2 ปีถัดไป (พ.ศ. 2564 – 

2565) ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนของประชาชน โดยนำ
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคมเดิมมาปรับปรุงเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big rock) จำนวน 
5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมการจัดหางาน 

มีทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ 
▪ กิจกรรมที่ (1) การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้

หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งใน
และนอกระบบ เป็นการปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปเรื่องการออม 
สวัสดิการและการลงทุนเพ่ือสังคม ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ
ของระบบหลักประกันทางสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

▪ กิจกรรมที่ (2) การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการต่อยอดจากประเด็นปฏิรูปเรื่องการ
จัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคมที่เดิมให้ความสำคัญกับ
บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูลด้านสังคม  

❖ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
➢ แผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุงในเดือนกันยายน 2563 ฉบับนี้ ได้ให้

ความสำคัญกับกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) จำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่  
▪ กิจกรรมที่ (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการต่อต้านการทุจริต  
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
▪ กิจกรรมที่ (2) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนา

ระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
▪ กิจกรรมที่ (3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส 

ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

▪ กิจกรรมที่ (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  
ไร้ผลประโยชน์  

▪ กิจกรรมที่ (5) พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

❖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง) 
➢ เป้าหมายที่ 4 กำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพ

แรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
▪ ตัวชี้วัด: 

- ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงทำงานเพ่ิมข้ึน 
- อัตราการจ้างงานสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ 
- การเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME, SME) 

วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อ
ความสำเร็จของการเดินหน้า
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ วาระ 20 ปี 

❖ วาระปฏิรูปที่ 1 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ 
➢ เชื่อมโยงกับวาระที่ 3 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 
➢ สร้างมิติใหม่โดยนอกจากจะส่งเสริมการมีงานทำให้กลุ่มแรงงานทั่วไป 

แรงงานผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำ  
➢ เตรียมทรัพยากรมนุษย์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
➢ เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลนแรงงานเชิงคุณภาพ 

❖ วาระปฏิรูปที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 
➢ จะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูง 

❖ วาระปฏิรูปที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและ
แรงงานผิดกฎหมาย 
➢ เป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปที่ต้องเร่งรัดขจัดปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
➢ เพ่ือเป็นการสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร  
➢ เป้าหมายหลัก คือ ปัญหาแรงงานบังคับและปัญหาการค้ามนุษย์ต้องหมด

ไปจากประเทศไทย 
❖ วาระปฏิรูปที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
➢ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร  
➢ ส่งเสริมการคุ้มครอง และการพัฒนา และการสร้างความเข้มแข็ง 

ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่  
➢ แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
❖ วาระปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน 

การปฏิรูปบทบาทกระทรวงในทั้ง 3 มิติ คือ 

➢ มิติโครงสร้างอำนาจหน้าที่ท่ีต้องทันสมัย พร้อมการปฏิบัติภารกิจใหม่ๆ 
และท้าทาย  

➢ มิติบุคลากรกระทรวงแรงงานที่ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
➢ มิตกิฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องเป็นกลไกสนับสนุนการทำงาน

แนวใหม่มีความยืดหยุ่นสูงมีความคล่องตัว 

แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย  ช่วงที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคง หลักประกัน 

ในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกสร้างสมดุลของตลาดแรงงาน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการสารสนเทศ 

ที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีแรก
ภายใต้แผนแม่บทด้าน
แรงงาน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกัน 

ในการทำงาน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

แผนแม่บทการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย 
พ.ศ. 2561-2579 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย 

➢ เป้าหมายที่ 1) วัยทำงาน : ยกระดับศักยภาพและทักษะศตวรรษท่ี 
21 มีตัวชี้วัด คือ ตลาดแรงงานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพใน 

การสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน อันนำมาซึ่งอัตรา
ค่าจ้างท่ีจูงใจให้แรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองเป้าหมาย 

➢ เป้าหมายที่ 2) วัยผู้สูงอายุ : พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและ 

การเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัด คือ ผู้สูงอายุที่ต้องการมีงานทำสามารถมีงานทำ
และรายได้เหมาะสมกับศักยภาพ 
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2545 – 2564)  
ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
➢ มาตรการที่ 3 มาตรการส่งเสริมด้านการทำงานและการหารายได้

ของผู้สูงอายุ 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้าน

ผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
➢ มาตรการที่ 1 มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางาน 

ด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
แรงงานไทยไปต่างประเทศ 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ กลไก และฐานข้อมูลแรงงานไทยใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการ 
➢ เป้าประสงค์ที่ 1 การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 

มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทันสมัยสะดวกรวดเร็ว  
▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย สะดวก 

รวดเร็ว 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 
➢ เป้าประสงค์ที่ 2 มีข้อมูลแรงงานไทยที่ไปต่างประเทศครบวงจร 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานไทยที่ไป

ทำงานตา่งประเทศกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
➢ เป้าประสงค์ที่ 3 แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองตามหลักสากล 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานไทย 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมแรงงานไทย 

ก่อนไปทำงานต่างประเทศ 
➢ เป้าประสงค์ แรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม

ก่อนไปทำงานต่างประเทศ 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนหางานมีความรู้ ความเข้าใจก่อน

ตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ และทักษะฝีมือคนหางานรองรับ

การไปทำงานต่างประเทศ 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมแรงงานกลับคืนถิ่น (Reintegration)  

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
➢ เป้าประสงค์ แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง

ยั่งยืน มีกลยุทธ์ในการ 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานไทยที่กลับคืนถิ่น 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนำทักษะฝีมือที่เรียนรู้ในต่างประเทศมา

ใช้ประโยชน์ 
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 4 - 15 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ 
➢ เป้าประสงค์ ประเทศไทยสามารถรักษาตลาดแรงงานเดิม และ 

ขยายตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศ 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 รักษาตลาดแรงงานเดิม และขยายการจ้างแรงงานไทย

ในต่างประเทศ 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานประเทศญี่ปุ่น 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี 
▪ กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานอิสราเอล 
▪ กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานไต้หวัน 

ยุทธศาสตร์การแก้ไขและ
ป้องกันการขาดแคลนแรงงาน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 

▪ กลยุทธ์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและ 

เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

▪ กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างสมรรถนะให้กับผู้สอนโดยร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และนำ STEM มาใช้ 

▪ กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสมดุลให้ผู้เรียนต่างๆ 

▪ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบทวิภาคี ระหว่างสถานประกอบกิจการกับ
อาชีวะศึกษา 

▪ กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบทวิภาคี ระหว่างสถานประกอบกิจการกับ
อุดมศึกษา 

▪ กลยุทธ์ที่ 6 ปรับทัศนคตินักเรียน ผู้ปกครอง ให้เข้าใจโลกอาชีพ
อย่าแท้จริง 

▪ กลยุทธ์ที่ 7 สร้างค่านิยม และทัศนคติท่ีดีในการทำงาน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษาอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (Labour Force 

Participation Rate) ยกระดับกำลังแรงงานให้มีสมรรถนะสูง 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

▪ กลยุทธ์ที่ 2 เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0 

▪ กลยุทธ์ที่ 3 อบรมในรูปแบบฐานสมรรถนะ (Competency 

Based Training) 

▪ กลยุทธ์ที่ 4 มีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน โดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย 

▪ กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพของ SMEs 

▪ กลยุทธ์ที่ 6 การทบทวนรูปแบบการจ้างแรงงานต่างด้าว 

ในทุกระดับทักษะ 
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 4 - 16 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างให้มีความเหมาะสม 

▪ กลยุทธ์ที่ 1 ใช้ระบบค่าจ้างตามมาตรฐานสมรรถนะ 
(Competency Based Pay) อาทิ มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ คุณวุฒิวิชาชีพ 

▪ กลยุทธ์ที่ 2 ปรับค่าจ้างอย่างเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 
และระดับฝีมือ 

▪ กลยุทธ์ที่ 3 ทบทวนรูปแบบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจแก่ 

ผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและแรงงานนอก

ระบบให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 สนบัสนุนแนวทางการจ้างงานอย่างเหมาะสม 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่แรงงาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่แรงงาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 5 ทบทวนรูปแบบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และการมสี่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ 

▪ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการ 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็น

ฐานข้อมูล 
▪ กลยุทธ์ที่ 4 นำระบบ IT มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังแรงงาน 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดระบบแรงงานเพ่ือลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ 
ให้ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

➢ เป้าประสงค์ที่ 1 การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 

มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทันสมัยสะดวกรวดเร็ว  
▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย สะดวก 

รวดเร็ว 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 
➢ เป้าประสงค์ที่ 2 มีข้อมูลแรงงานไทยที่ไปต่างประเทศครบวงจร  

▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา และเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานไทยที่ไป
ทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

➢ เป้าประสงค์ที่ 3 แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองตามหลักสากล 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานไทย 
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 4 - 17 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการเข้ามา ระหว่าง 

การทำงาน และกลับออกไปของแรงงานต่างด้าว 

➢ เป้าประสงค์ แรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อม
ก่อนไปทำงานต่างประเทศ  
▪ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้คนหางานมีความรู้ ความเข้าใจก่อน

ตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ 

▪ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ และทักษะฝีมือคนหางานรองรับ
การไปทำงานต่างประเทศ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
➢ เป้าประสงค์ แรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง

ยั่งยืน มีกลยุทธ์ในการ 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานไทยที่กลับคืนถิ่น 

▪ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการนำทักษะฝีมือที่เรียนรู้ในต่างประเทศมา
ใช้ประโยชน์ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ 

▪ กลยุทธ์ที่ 1 คงไว้ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ในระดับนโยบายของประเทศ 

▪ กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับหน่วยงานปฏิบัติการของกระทรวงแรงงาน 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบ 

▪ กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาทรัพยากรด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ และ
งบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

▪ กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
▪ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลกลางที่สามารถใช้

สนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้แก่หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
▪ กลยุทธ์ที่ 6 จัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

▪ กลยุทธ์ที่ 7 กลยุทธ์ในการวิจัย 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การติดตามและประเมินผล  

▪ กลยุทธ์ที่ 1 การกำหนดแผนในการกำกับ ติดตามและดูแล 

▪ กลยุทธ์ที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบตัวชี้วัด 

▪ กลยุทธ์ที่ 3 การให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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 4 - 18 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริม 

การมีงานทำ  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานทำและประกอบอาชีพ 
➢ เป้าประสงค์ที่ 1 การจัดหางานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

▪ กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้เกิดการจ้างงาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีงานทำอย่างมั่นคง และยั่งยืนตาม

ศาสตร์พระราชา 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการจัดหางานอย่าง

มืออาชีพ 
➢ เป้าประสงค์ที่ 2 คนไทยมีการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนตาม

ศาสตร์พระราชา  
▪ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการแนะแนวอาชีพ 
➢ เป้าประสงค์ คนไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพที่สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน  
▪ กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการแนะแนวอาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการแนะแนวอาชีพ 
▪ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเครื่องมือการแนะแนวอาชีพ 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ 
➢ เป้าประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ 

▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานทำให้
ครอบคลุม 

▪ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระบบสารสนเทศ 

ที่เปลี่ยนแปลง 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีงานทำในพ้ืนที่พิเศษ 
➢ เป้าประสงค์ การส่งเสริมการมีงานทำในพ้ืนที่พิเศษตอบสนองต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทใน

พ้ืนที่พิเศษ 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับ

ความต้องการในพ้ืนที่พิเศษ 
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
แผนงานในภารกิจหลักของ
กระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ปี 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ  
3 ปี ของกรมการจัดหางาน 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครองคนหางาน 
เพ่ือการจ้างงานทุกช่วงวัย 
➢ เป้าประสงค์: ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานทำมีประสิทธิภาพ 

คนหางานมีการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง และยั่งยืน ตามความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ของตนเอง มีค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
และได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคนหางานให้มีงานทำ 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 คุ้มครองคนหางานตามที่กฎหมายกำหนด 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบส่งเสริมการมีงานทำ และคุ้มครอง

คนหางานให้มีประสิทธิภาพ 
▪ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารข้อมูลตลาดแรงงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร

จัดการเพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนในยุค 4.0  
➢ เป้าประสงค์: การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

รองรับเทคโนโลยี 4.0 บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการบริหารและการบริการกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลให้

สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นมีเพียงพอ และ

พร้อมใช้งาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 การบูรณาการการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
➢ เป้าประสงค์: เป็นองค์กรธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ธรรมภิบาล หมายถึง หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า) 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 บริหารทรัพยากรบุคคลมีเพียงพอ และมีสมรรถนะ

ให้เป็นมืออาชีพ 
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
▪ กลยุทธ์ที่ 4 บริหารแผนงาน โครงการ และงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพ 
▪ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ

ครอบคุม และทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
➢ เป้าประสงค์: หน่วยงานและภาคีเครือข่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมเครืองข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพ และ 

มีส่วนร่วมในการบริหารตลาดแรงงาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน 
▪ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

❖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
➢ เป้าประสงค์: การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบให้มี

ความสอดคล้องกับความต้องการจ้างงาน เพ่ือลดปัญหาการจ้างงานที่ผิด
กฎหมาย 
▪ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทำงานของคนต่าง

ด้าวให้มีประสิทธิภาพ 
▪ กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการดำเนินการเชิงรุกตามกฎหมายให้มี

ประสิทธิภาพ 
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4.2 กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานของกรมการจัดหางาน ที่ปรึกษาได้ทบทวนกฎหมาย พระราชบัญญัติ 

และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงาน ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 (หมวด 3 การจัดหางานให้คนหางานเพ่ือ
ไปทํางานเป็นคนประจําเรือ) ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานของ
องค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2541 ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุน
เพ่ือผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
(มาตรา 33 และ มาตรา 35) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครอง
คนหางานให้ได้รับความเป็นธรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายและกำหนดมาตรการควบคุม  
การประกอบธุรกิจจัดหางาน และช่วยเหลือคนหางานที่ถูกหลอกลวง ถูกทอดทิ้ง ให้เดินทางกลับประเทศไทย 
โดยกำหนดให้กรมการจัดหางานมีหน้าที่ให้คำแนะนำ และบริการจัดหางานแก่ประชาชนไทยโดยไม่คิดค่าบริการ 
ออกใบอนุญาต และควบคุมผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือป้องกันการหลอกลวง 
ติดตาม อำนวยความสะดวก และตรวจสอบสภาพการทำงานคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงาน รวมถึงให้มี 
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
มีสาระสำคัญในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
โดยควบคุมการประกอบธุรกิจและกำหนดหลักเกณฑ์การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและ
ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวโดยกำหนดให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรต้องขอ
ใบอนุญาตทำงานตามสถานะการเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวนั้น กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 
กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว และกำหนดให้มีกองทุนเพ่ือบริหารจัดการการทำงานของ
คนต่างด้าวเพ่ือให้การควบคุมการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งได้ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม 
โดยกรมการจัดหางานมีอำนาจ หน้าที่ในการควบคุม และตรวจสอบ การทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน
ในประเทศไทย โดยได้มีการใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จำเป็นและกำหนดกระบวนการการควบคุม ตรวจสอบ
การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน การทำงานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานให้ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้น  

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายเพ่ือกำกับ ดูแล และควบคุมการจัดหางาน
ให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกรมการจัดหางานมี
หน้าที ่ในการออกใบอนุญาตจัดหางานให้แก่ผู ้ที ่มีความประสงค์ในการประกอบกิจการการจัดหางานให้
คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ โดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต กระบวนการขอ
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน 
การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การหักเงินจากหลักประกันชดใช้ให้แก่คนหางานและเจ้าของเรือในกรณีที่เกิด
ความเสียหาย รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน เช่น การจัดให้มีสมุดทะเบียน
คนงาน การจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน การเก็บรักษาทะเบียนคนหางานที่ผ่าน
การคัดเลือก และการแจ้งหนังสือให้คนงานทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของคนประจำเรือตามข้อตกลงการจ้างงาน
ของคนประจำเรือ เป็นต้น 
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ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชน
ต่างประเทศในประเทศไทย 2541 มีเป้าหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ เงื ่อนไข หรือข้อปฏิบัติสําหรับการ
ดําเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทย โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงาน
ขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย และได้กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ โดยการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศดังกล่าว ต้องไม่เป็นไปเพื่อมุ่งหวังผลกำไร 
หรือมุ่งหวังผลทางการเมือง มีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือ หรือพัฒนาแก่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือ
นิติบุคคลและหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและความมั่นคง
ของประเทศไทยและมีแนวทางการดำเนินงานที่ไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลไทย  

ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื ่อผู ้รั บงานไปทำที ่บ้าน พ.ศ. 2559  
มีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกองทุนเพื ่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต  
เพ่ือสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงาน
ไปทำที ่บ ้าน โดยมีอธ ิบด ีกรมการจัดหางานเป็นประธานกรรมการ ผู ้แทนส่วนราชการที ่เก ี ่ยวข ้อง  

และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำระเบียบ ข้อกำหนดการให้กู ้ยืม การทำสัญญากู้ยืม  
อัตราดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด รวมถึง
การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ สร้างโอกาส
ในการทำงานให้แก่คนพิการ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน
มีหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยกำหนดให้นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ  
และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานใน  

สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กฎหมาย
กำหนด หรือจัดให้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการของคนพิการ จัดให้มีการฝึกงานสำหรับคนพิการ หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือ
สิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือหรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 
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4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักำลังแรงงานของประเทศ 

4.3.1 โครงสร้างประชากร ประชากรวัยแรงงาน กำลังแรงงาน และอัตราการว่างงาน 

จากข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ในเดือนธันวาคม 

ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีประชากรในวัยแรงงาน (ผู ้มีอายุตั ้งแต่ 15 ปีขึ ้นไป) จำนวน 56.96 ล้านคน  
ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวน 39.45 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 38.76 ล้านคน ผู้ว่างงาน 
0.59 ล้านคน ผู้ที่รอฤดูกาล 0.10 ล้านคน) คิดเป็นร้อยละ 69.26 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ส่วนผู้ที่อยู่
นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน มีจำนวน 17.51 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น  
คิดเป็นร้อยละ 30.74 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด 

 

 
ที่มา: สรุปผลการสำรวจ ภาวการณ์มีงานทำของประชากร เดือนธันวาคม 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

แผนภาพที่ 4.3 โครงสร้างกำลังแรงงานในปัจจุบัน 
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ที่มา: สรุปผลการสำรวจ ภาวการณ์มีงานทำของประชากร เดือนธันวาคม 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

แผนภาพที่ 4.4 จำนวนและสัดส่วนผู้ว่างงาน แบ่งตามระดับการศึกษา (หน่วยคือ แสนคน) 
 

ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือความไม่สอดคล้องของทักษะแรงงานในตลาด จากข้อมูลเดือน
ธันวาคม ปี 2563 พบว่าผู ้ว ่างงานที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจำนวนสูงที ่สุดคือ 1.65 แสนคน 
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.26 แสนคน ระดับปวส./ปวช. 0.89 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
0.88 แสนคน ระดับประถมศึกษา 0.87 แสนคน และไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา 0.32 แสนคน  
ที่เหลืออยู่ในการศึกษาอ่ืนๆ  

จากการสำรวจของธนาคารโลก แผนภาพที่ 4.5 พบว่าสาเหตุของการขาดแคลนบุคลากรมีประเด็น
ต่างๆ กัน โดยนอกจากเหตุผลจากการลาออกของตำแหน่งงานใหม่สูงแล้ว เหตุผลด้านการขาดทักษะพื้นฐาน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทักษะด้านเทคนิคเป็นอัตราส่วนที่สูง นอกจากนี้ มีกรณีของการที่ไม่มีผู้มาสมัครในตำแหน่งงาน
ไร้ฝีมือ และบางกรณีเกิดจากผู้สมัครเรียกร้องค่าจ้างสูงเกินไป โดยสาเหตุจากการที่สถาบันการศึกษาผลิ ต
แรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นประเด็นท้ายสุด ดังนั้น ในภาพรวมจะเห็นว่า ประเด็นด้านทักษะของ
แรงงานเป็นปัจจัยสำคัญสูงที่เป็นสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน 
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ที่มา: world bank (2008) อ้างอิงใน โครงการการศึกษาตลาดแรงงานไทยเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงาน 

และผลักดันประเทศให้พ้นกับดกัรายไดป้านกลาง สถาบันวจิัยเพือ่การพัฒนา 

แผนภาพที่ 4.5 สาเหตุการขาดแคลนบุคลากร 
 

จากบทความ กับดัก Skills Mismatch และความท้าทายสู ่ Education 4.0 ได้กล่าวถึงความไม่
สอดคล้องระหว่างทักษะที่มีกับความต้องการที่แท้จริงในตลาดแรงงาน (Qualification Mismatch) จะเห็นได้
จากผู้ที่จบการศึกษาในแต่ละสาขา ที่ได้ทำงานโดยไม่ได้ใช้ทักษะความรู้ที่ศึกษาหรือใช้ได้ไม่เต็มที่ ตัวอย่างเช่น 
จะเห็นได้ชัดจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่ทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษา หรือมีอุปสงค์แรงงานวุฒิปริญญาตรี
น้อยกว่าอุปทาน โดยปัจจุบันแรงงานจำนวน 37.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีการศึกษาน้อย โดยมีผู้จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพียงร้อยละ 16 ในช่วงปี 2556-25601 

ในด้านอุปสงค์ของประเทศในด้านแรงงานพบว่าแรงงานที่ขาดแคลนจำนวนมากอยู่ในสายงานทาง
เทคโนโลยี โดยมีความต้องการในระดับปริญญาตรี และ ปวส. จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการผลิต
แรงงานในระดับมัธยมศึกษาพบว่านักเรียนสายสังคมศาสตร์มีจำนวนมากกว่าสายวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกันกับ
ระดับอุดมศึกษา อีกทั ้งการที ่ประเทศไทยไม่ได้มุ ่งเน้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากนัก แต่ เป็นผู ้นำเข้า
เทคโนโลยีมากกว่า ทำให้ความต้องการผู้ทำงานที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่มาก กลุ่มแรงงาน
ที่จบการศึกษาด้านนี้ เมื่อเข้าสู่ภาคแรงงานจึงไม่ได้ใช้ทักษะความรู้ขั้นสูง  

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การที่แรงงานใหม่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีจำนวนสูงขึ้นเกิดจาก
ค่านิยมของสังคมที่นิยมผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญา ทั้งๆ ที่มีจำนวนมากที่ยังไม่สามารถทำงานที่ตรงกับ  

วุฒิการศึกษาได้ ส่งผลให้สัดส่วนผู้ว่างงานที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นมากกว่าระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 

 

1 กับดัก Skills Mismatch และความท้าทายสู่ Education 4.0 : ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ นางสาวกานต์ชนิต เลิศเพียรธรรม 
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ที่มา: กับดัก Skills Mismatch และความท้าทายสู่ Education 4.0 

แผนภาพที่ 4.6 ความเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์ อุปทาน และภาวะการทำงานของแรงงาน 

ในระดับการศึกษาต่างๆ ในช่วงระยะเวลาปี 2556-2560 
 

จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชี้ว่าสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ ้นไป 

ในสาย STEM (Science, Technology, Engineer and Mathematics) ม ีน ้อยกว ่ าความต ้องการจาก
ตลาดแรงงานซึ่งต้องการบัณฑิตสาย STEM  

 

 
ที่มา: กับดัก Skills Mismatch และความท้าทายสู่ Education 4.0 

แผนภาพที่ 4.7 แสดงการศึกษาในสาย STEM เทียบความต้องการในอดีต กับการผลิตได้ในปัจจุบัน 
ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนผลิตได้ลดลงเทียบกับจำนวนทั้งหมด 
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อย่างไรก็ตาม ในอนาคตข้างหน้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะส่งผลให้แรงงานถูกทดแทนด้วย
เครื่องจักรมากขึ้น การผลิตแรงงานบางส่วนที่มีความต้องการในอดีตอาจเปลี่ยนแปลงไปหากไม่ได้รับการพัฒนา 
ขณะที่งานที่ใช้ทักษะหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับคน และงานใช้ทักษะสูง (High Skills) ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะทางปัญญาและการคิดวิเคราะห์จะเป็นที่ต้องการอยู่ 

 

ผลจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged society) ของประเทศไทย 

ในอนาคตอันใกล้คาดว่า อุตสาหกรรมไทยจะขาดแรงงานฝ่ายผลิตเพิ่มขึ้นอีก อีกทั้งหากพิจารณาด้าน
อายุของแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทย จะพบว่าแรงงานสูงอายุส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สะท้อนให้เห็นว่า
อนาคตประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงานประเภทดังกล่าวเป็นจำนวนสูง  

จากการคาดการณ์ทางสถิติพบว่า ประชากรไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุ ในระยะเวลาอีกไม่นาน โดยในปี 
พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู ้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) จากแผนภาพที่ 4.8  
จะเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (65-85 ปีขึ้นไป) ที่มีสัดส่วนสูงถึง 13% ซึ่งเพิ่มมากกว่าในอดีต 20 ปีก่อนที่ 7% และ 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีสัดส่วนดังกล่าวสูงขึ้นมากประมาณ 26% 

 
ที่มา: UN World Population Prospects (2015)  

อ้างอิงใน สังคมสูงวัยกับความทา้ทายของตลาดแรงงานไทย 

แผนภาพที่ 4.8 ประมาณการสัดส่วนประชากรไทยตามกลุ่มอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้การขาดแคลนแรงงานมีมากข้ึน เนื่องจากหากไม่มีการผลิตเพ่ือทดแทนใน
จำนวนที่เพียงพอหรือสร้างคุณภาพให้สามารถทดแทนกันได้ จะเกิดการขาดแคลนเนื่องจากประชากรรุ่นใหม่  
ยังมีคุณภาพหรือปริมาณที่ชดเชยกับแรงงานที่ออกจากระบบได้ไม่ทัน จึงต้องมีแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหานี้ เช่นการยืดอายุการทำงานของผู้สูงอายุ การเพิ่มระดับการเรียนรู้ของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุให้ทันต่อ
โลกยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนานมาประยุกต์ใน 

การทำงานต่อไป 
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จากบทความของธนาคารแห่งประเทศไทย2 รายงานว่า ตลาดแรงงานไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง 3 ประการ (1) ข้อจำกัดด้านกำลังแรงงานประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยทำให้ประชากร
ใหม่ที่เข้าสู่วัยแรงงานลดลง ขณะที่ประชากรสูงวัยทยอยเกษียณอายุมากขึ้น โดยจำนวนผู้อยู่ในกำลัง
แรงงานไทยได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วในปี 2555 ที่ 39.4 ล้านคนและเริ่มทยอยลดลงมาเรื่ อยๆ ไทยจึงพึ่งพา
แรงงานส่วนหนึ่งจากประเทศเพ่ือนบ้าน (2) ความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น
โดยเฉพาะระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (automation) และหุ่นยนต์ที่ถูกนำมาใช้ในภาคการผลิตมากขึ้น ทำให้
ความต้องการแรงงานเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านปริมาณและทักษะ ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่
การผลิตขยายตัวดีสอดคล้องกับการส่งออก แต่จำนวนแรงงานกลับปรับลดลง ทั้งนี้ แรงงานที่ได้รับผลกระทบมาก
คือกลุ่มที่มีลักษณะงานทำซ้ำและเป็นแบบแผน เช่น แรงงานในสายการผลิตและผู้คุมเครื่องจักร นอกจากนี้  
ความต้องการแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมาจากธุรกิจสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีและ
ภาคบริการ แต่คนไทยส่วนมากยังอยู่ในภาคเกษตรซึ่งมีรายได้เพียงร้อยละ 9 ใน GDP เท่านั้น (3) ระบบ
การศึกษาของไทยยังไม่สามารถผลิตแรงงานได้ตามความต้องการของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็ว สะท้อนจาก
ข้อมูลจำนวนผู้ว่างงานจำแนกตามระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุมศึกษาสายวิชาการซึ่งมี
สัดส่วนจำนวนผู้ว่างงานสูงที่สุด แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องของภาคการศึกษาที่ผลิตบุคลากรในระดับ
ปริญญาที่ตรงความต้องการของตลาดได้ ทำให้เกิดช่องว่างทางทักษะแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 บทความเร่ือง “ความท้าทายเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยและการประสานนโยบายเศรษฐกิจ” ของธนาคารแห่งประเทศไทย: 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/BOX_MPR/BOX_MPR_22561_1.pdf 
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4.3.2 การเปรียบเทียบการผลิตและพัฒนากำลังคนของไทยและในต่างประเทศ 

การศึกษาใช้ข้อมูลด้านการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก (Global Talent Competitiveness 

Index: GTCI) จากความร่วมมือของ บริษัท อเด็คโก้ กรุ๊ป Recruitment & Staffing Agency ร่วมกับ Google 

และสถาบัน INSEAD โดย ex: GTCI) เป็นการวัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลในเสาหลัก (Pillars) 

6 ด้าน ดังนี้ 
1.  ปัจจัยส่งเสริมภายใน (Enable)  

2.  การดึงดูดคน (Attract)  

3.  การพัฒนาคน (Grow)  

4.  การธำรงรักษาคน (Retain)  

5.  ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational & Technical Skills)  

6.  ความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge Skills) 

 
ที่มา: The Global Talent Competitiveness Index 2020 Highlights. Global Talent in the Age of Artificial Intelligence. 

 
แผนภาพที่ 4.9 ประเด็นในการพิจารณาให้คะแนนและการจัดอันดับ 
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ที่มา: https://gtcistudy.com/talent-positioning-system/ 

แผนภาพที่ 4.10 ความหมายของประเด็นพิจารณาในการให้คะแนน 

ผลการจัดอันดับเทียบกับประเทศอื่นๆ พบว่าคะแนนรวมของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 67 และ 

มีอันดับคะแนนในแต่ละประเด็นย่อยดังแสดงในแผนภาพที่ 4.11 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ  
ในกลุ่มอาเซียนและเอเชียตะวันออกได้ดังนี้ 
  

https://gtcistudy.com/talent-positioning-system/
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ที่มา: https://gtcistudy.com/the-gtci-index/ 

 

แผนภาพที่ 4.11 อันดับคะแนนของประเทศต่างๆ ในแต่ละเสาหลัก 

เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gtcistudy.com/the-gtci-index/
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ที่มา: https://gtcistudy.com/the-gtci-index/#gtci-graph-view 

แผนภาพที่ 4.12 คะแนน (ร้อยละ) ของประเทศต่างๆ ในภาพรวม  
เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

เมื่อมองภาพรวมในระดับประเทศพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนรวมที่ดีขึ้น โดยมีคะแนนอยู่ที่ 41.30 
ซึ ่งสูงขึ ้นจากปีก่อนที ่มีคะแนนอยู ่ที ่  38.62 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านของอันดับจะพบว่า  
อันดับของประเทศไทยลดลงจากอันดับที ่ 66 สู ่อันดับที ่ 67 แสดงว่าแม้ประเทศไทยจะมีพัฒนาการ  
แต่การพัฒนาของไทยยังเป็นไปอย่างช้าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน โดยพบว่าปัจจัยด้านความรู้ความสามารถใน
ระดับสากล ทักษะวิชาชีพ และปัจจัยส่งเสริมภายในที่มีอันดับสูงขึ้นในปีที่แล้ว แต่ในปีนี้มีอันดับลดลงทั้งสามด้าน 
ส่งผลให้ประเทศอินโดนีเซียแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 65 โดยเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ส่วนในระดับโลกนั้น อันดับที่ 1 ยังเป็นสวิตเซอร์แลนด์ รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งขึ้นมาเป็น 

อันดับที่ 2 แทนสิงคโปร์ซึ ่งในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 3 ส่วนอันดับที่ 4 ได้แก่ ประเทศสวีเดน อันดับ 5 ได้แก่ 
ประเทศเดนมาร์ก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า “การที่ประเทศไทยมี
คะแนนรวมสูงขึ้น แต่อันดับตกลงนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์  หรือ AI ได้ส่งผลให้
ตลาดโลกต้องการแรงงานที่มีทักษะที่สูงขึ้นและหลากหลายขึ้น ดังนั้นเมื่อมาเทียบกับประเทศอื่นๆ ศักยภาพ
การแข่งขันของแรงงานไทยในตอนนี้จึงอาจยังไม่พอกับสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ไทยจึงควรเร่ง
พัฒนาทักษะให้กับประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลในประเทศ ให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการในระดับสากล  
ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัล ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะภาษาต่างประเทศ และ
ทักษะทางด้านอาชีวะ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมค่านิยม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้แรงงานไทยมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

https://gtcistudy.com/the-gtci-index/#gtci-graph-view
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นอกจากนี้ปัจจัยส่งเสริมภายในก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็น นโยบายภาครัฐ ความมั่นคง
ทางการเมือง อัตราการคอร์รัปชัน สภาพตลาดแรงงาน ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ การส่งเสริม 

การลงทุนด้านเทคโนโลยีและการวิจัย ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล
ของประเทศไทย”3 

การพิจารณาความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร  
จากการพิจารณาความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ซึ่งสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

พบว่าในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีความต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ในแต่ละกลุ่มอายุสามารถแบ่งได้ดังแผนภาพที่ 4.13 พบว่า กลุ่มที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถเป็นช่วงใน
วัยทำงานแทบทุกช่วงวัย โดยในช่วงวัย 15-54 ปี มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อยละ 9.3-9.8  

 

 
ที่มา: ฐานข้อมูลจำนวนประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

แผนภาพที่ 4.13 สัดส่วนของประชากรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถจำแนกตามกลุ่มอายุ 
 

จะเห็นได้ว่าความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรไทยนั้น มีอยู่ในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะ
ช่วงอายุตั้งแต่ 15-54 ปี ซึ่งคิดเป็น 78.07% ของความต้องการทั้งหมด (เฉพาะช่วงวัยทำงาน) แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการในการให้คำแนะนำการพัฒนาขีดความสามารถในหลายช่วงวัยของการทำงาน ดังนั้นในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนนั้นจึงควรคำนึงถึงความเหมาะกับคนในทุกช่วงอายุวัย อาทิ หลักสูตร
สำหรับวัยเริ่มทำงาน กลุ่มอายุ 15-34 ปี ซึ่งเป็นวัยหนุ่มสาวหรือช่วงเริ่มต้นเข้าสู่การทำงานที่ต้องการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ตนเองไม่รู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนเอง หรือหลักสูตร
สำหรับกลุ่มอายุ 55-59 ปีที่เน้นทางด้านการบริหาร หรือหลักสูตรพัฒนาอาชีพสำหรับเตรียมตัวที่จะเป็น
แรงงานผู้สูงอายุในอนาคต 

 

3 ที่มา: https://www.bltbangkok.com/bangkok-update/14625/ 

https://www.bltbangkok.com/bangkok-update/14625/
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นอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ ่งสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชากรโดยจำแนกตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาในปี พ.ศ. 2563 ในแผนภาพที่ 4.14 พบว่า หลักสูตรที่มี
ความต้องการพัฒนาสูงสุดสามอันดับแรก ประกอบด้วย อาหารและโภชนาการ มีสัดส่วนความต้องการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 6.61 รองลงมาเป็นหมวดการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช ร้อยละ 6.13 และหมวดเสริมสวย 
ร้อยละ 4.01 

 
วิชาชีพท่ีต้องการพัฒนา ร้อยละ 

อาหารและโภชนาการ 6.61 

การเพาะปลูกและขยายพันธ์ุพืช 6.13 

เสรมิสวย 4.01 

ช่างยนต์และการบำรุงรักษา 3.40 

ตัดเย็บเสื้อผ้า 3.27 

ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ 2.52 

ช่างกลโรงงาน 1.58 

การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ ์ 1.50 

การเงิน การบัญชี การธนาคารและอื่นๆ 1.46 

ช่างก่อสร้าง 1.41 

 

 
ที่มา: ฐานข้อมูลจำนวนประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำแนกตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา พ.ศ. 2563 

แผนภาพที่ 4.14 ร้อยละของประชากรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

จำแนกตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา 
 
 
 

6.61

6.13

4.01

3.40

3.27

2.52

1.58

1.50

1.46

1.41

อาหารและโภชนาการ
การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช

เสริมสวย
ช่างยนต์และการบํารุงรักษา

ตัดเย็บเสื้อผ้า
ช่างไฟฟ้าและอิเลกทรอินกิส์

ช่างกลโรงงาน
การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

การเงิน การบัญชี การธนาคารและอืน่ๆ
ช่างก่อสร้าง

หน่วย : ร้อยละ

อิเลก็ทรอนิกส ์
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4.4 บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  ในส่วนนี้เป็นการศึกษาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการบริการจัดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนอกเหนือจากกรมการจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษา
แนวทางการดำเนินงานด้านการบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานข้างต้น รวมถึงวิเคราะห์โอกาสใน
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ
และมีสมรรถนะที่จะนำพาประเทศเข้าสู ่การแข่งขันในระดับนานาชาติ  ซึ ่งจากการศึกษาทบทวนบทบาท
หน่วยงานข้างตน้  
  ทั้งนี้ มุมมองในการศึกษามีแนวคิดว่า การบริการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถพิจารณา
แยกส่วนได้ แต่ต้องพิจารณาประกอบกับหลายด้านในการดำเนินงานอย่างสอดคล้องประสานกัน เช่น การสรรหา
ให้แรงงานได้มีงานทำ จะต้องควบคู่ไปกับการศึกษาความต้องการและแนะแนวทางในการพัฒนาให้ตรงต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาแรงงานเพื่อให้มีโอกาสหางานที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น 
รวมทั้งเพื่อการยกระดับแรงงานให้มีมูลค่าสูง เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ต้องการของ
ประเทศ การสร้างสวัสดิการที่ดีต่อแรงงานต่างๆ ทั้งแรงงานในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องมีการพิจารณา
หน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องที่หลากหลาย 
  
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงาน
และผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากลมีความสามารถใน 

การประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพ่ือส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่ง 

ส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายว่าด้วย   

การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน เฉพาะในส่วนที่เกี ่ยวกับสถานทดสอบฝีมือแรงงานและการทดสอบ 

ฝีมือแรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
(2) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางในการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ 

ตลอดจนประสานแผนการฝึกอาชีพของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

(3) จัดทําและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความต้องการ  
ของตลาดแรงงาน การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาระบบการรับรอง 
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   

(4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนากําลังแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
และผู้ประกอบกิจการ การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออก หนังสือรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(5) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และการส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
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(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนากําลังแรงงานของประเทศ  

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี  
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  กลไกที่กรมพัฒนาฝีม ือแรงงานใช ้ข ับเคล ื ่อนในการปฏิบ ัต ิภารกิจตามกฎหมายคือ 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ 
ผู ้แทนกระทรวงการคลัง ผ ู ้แทนกระทรวงว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู ้แทนกระทรวงศึกษาธ ิการ  
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
และกรรมการอื่นจำนวนสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสองคน  จากผู้แทนฝ่ายนายจ้างหนึ่งคนและ
จากผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอีกหนึ่งคน โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและ

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  2. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  3. ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  4. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพต่างๆ ตามมาตรา 22 
  5. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  6. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน  

ในสาขาอาชีพตามประเภท ขนาด และลักษณะงานตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
  7. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  8. ส่งเสริมให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน 
  9. ส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และ

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
  10. ติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  11. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ดำเนินการฝึกตามมาตรา  58 วรรคสอง 

และคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 49 วรรคสอง 

  12. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืนกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

   13. ปฏิบัติการตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

   ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งได้กล่าวถึงในช่วงต้นแล้วนั้น จึงกำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน” เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
สำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเก็บรักษาเงินกองทุน
และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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   ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับกรมการจัดหางานมีความเกี ่ยวข้องกัน เนื่องจาก  

ในการจัดหางานนั้น ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้มีงานทำคือการมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการข อง
ตลาดแรงงาน คนหางานบางรายอาจต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ทั้งในด้าน reskill upskill newskill เพื่อสร้าง
โอกาสในการได้ทำงานที่มีคุณค่าและผลตอบแทนสูง และนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ ได้เต็มที่ โดยกรมการจัดหา
งานอาจทำการวิเคราะห์ ประเมิน ทดสอบ แนะนำให้คนหางานเข้าสู่การพัฒนาและส่งต่อไปยังกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานต่อไป หรือในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าคนหางานนั้น มีศักยภาพที่สามารถประกอบอาชีพอิสระ อาจมี
การแนะนำให้เข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพอิสระได้  
   นอกจากนั้นกรมการจัดหางานอาจทำการวิเคราะห์ว่ามีทักษะในสายอาชีพใดที ่มีความ
ต้องการสูงแต่ยังขาดแคลนการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ ทำการประสานงานเพื่อให้มีโปรแกรมการพัฒนา
แรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีคนหางานที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อไป  
 
2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี  ทำหน้าที่ในการพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ จัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล ขึ้นทะเบียนและพัฒนาองค์กรเพ่ือ
รับรองสมรรถนะบุคคล รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สถาบันได้
เร่งรัดจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  และนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยภารกิจหน้าที่ของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีสาระสำคัญ
ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามมาตรา 7 ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 
  3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
  4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
  5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม 
  6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม 

สถานประกอบการ และหน่วยงานอื ่น ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั ้งในประเท ศและ
ต่างประเทศเพ่ือให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการจัดให้มีการฝึกอบรม
ตามมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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  อำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 8 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้สถาบันมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ 

 2. ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทำนิติกรรมอื่นใด
เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสถาบัน 

 3. ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

 4. จัดให้มีและให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน ซึ่งรวมถึงการให้ทุนแก่องค์กรที่
มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หรือส่งเสริมให้บุคคลเข้ารับ
การประเมินภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 5. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด 

 6. มอบให้องค์กรหรือบุคคลอื่นทำกิจการที่อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของสถาบัน 

 7. ให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ 

 8. ดำเนินการอ่ืนใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

   การดำเนินงานของ สคช. ในระยะที่ผ่านมา มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และจัดทำมาตรฐานอาชีพ จึงได้พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพด้วยการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและแนวทาง  

การประเมินของตนเอง จนถึงปัจจุบัน สคช. ได้ดำเนินการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยแบ่งสมรรถนะเป็น  

8 ระดับ และได้สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพไปแล้วในสาขาวิชาชีพต่างๆ มาตรฐานเหล่านี้จะนำมาใช้ใน
การประเมินสมรรถนะและให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพอันเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพที่มีสมรรถนะทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิ
การศึกษา และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

นอกจากนี้ สคช. ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการผลักดันให้มีการนำมาตรฐาน
อาชีพดังกล่าวไปปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศเพื่อเทียบเคียง
มาตรฐานอาชีพของไทยกับต่างประเทศในสาขาวิชาชีพเดียวกัน และพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล
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ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

แผนภาพที่ 4.15 แสดงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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   กรมการจัดหางานอาจทำการประสานงานกับ สคช. เพื่อส่งเสริมให้คนหางานเพิ่มทักษะและ
เข้ารับการทดสอบตามมาตรฐานอาชีพเพื่อสร้างคุณค่าของงาน การชักจูงให้นายจ้างเห็นความสำคัญของ
มาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาสในการได้รับค่าตอบแทนและโอกาสในการได้งานทำมากขึ้น รวมทั้งการนำข้อมูล
มาตรฐานอาชีพมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงาน เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ผ่านการศึกษาคุณสมบัติ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว 

   นอกจากนี้กรมการจัดหางานอาจให้คำแนะนำต่อ สคช. ว่าควรมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
และทำการทดสอบในสาขาอาชีพใดที่มีความต้องการสูงจากนายจ้าง เพื่อสนับสนุนให้นายจ้างได้แรงงานที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน และเพ่ือให้แรงงานได้พัฒนาทักษะตามที่ตลาดต้องการต่อไป  
 
3. กระทรวงศึกษาธิการ 

   กระทรวงศึกษาธิการมีว ิส ัยทัศน์ของกระทรวง  ดังนี้ คือ มุ ่งพัฒนาผู ้เร ียนให้มีความรู้  
คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

  พันธกิจ 

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล     

  ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

  เป้าประสงค์ 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
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   กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบใน
การดำเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ
มิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้พิจารณานำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  โดยสามารถ
สรุปสาระสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของกระทรวงการศึกษาธิการกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ได้ดังแผนภาพที ่4.16  

 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธกิาร 

แผนภาพที่ 4.16 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับ 6 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
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4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการไทยประเภทกรม สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ริเริ ่ม ผลักดัน และเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีในเรื ่องที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกต่างๆ (ก.พ.ร. อ.ก.พ.ร. คตป.) เพื ่อให้เกิด  

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามมาตรา 3/1 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หน่วยงานทั้งของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีการ
ดำเนินการเพื่อจัดโครงสร้างส่วนราชการ รวมทั้งมีการปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของหน่วยงานภาครฐัให้
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ยังได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง เพ่ือจัดตั้งหน่วยงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
  นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการไทย ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยเป็นแผนฉบับ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 
โดยสาระสำคัญของแผนฯ สามารถสรุปเป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 หัวข้อที ่1: การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 
  1.1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  1.2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
  1.3) พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 
  2.1) พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงสุด 

2.2) พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ 
  2.3) เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ประกอบด้วย
3.1) บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงของภาครัฐ 

 4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 
  4.1) ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 

4.2) ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 หัวข้อที ่2: พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ประกอบด้วย 

 5.1) ทบทวนบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจ
และกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่างๆ 

  5.2) ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

 

 

 4 - 43 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื ่อมั ่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  

ประกอบด้วย 

  6.1) ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  6.2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

 หัวขอ้ที ่3: ก้าวสู่สากล 

 7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 

 7.1) พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 7.2) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

  หากพิจารณาจากกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2556 – 2561) 

พบว่า ทิศทางการดำเนินงานของระบบราชการไทยจำเป็นที่จะต้องตั้งบนพ้ืนฐานของการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการบริหารงานและการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้การทำงานของระบบราชการไทยจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานที่โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ และมีการทำงานในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือในลักษณะ  3 ประสาน กล่าวคือ 

การประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงาน
มีความยั่งยืน และท้ายที่สุดการทำงานของระบบราชการไทยจำเป็นที่จะต้องรองรับความเป็นสากล   

 

5. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  การดำเนินการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประสบผลสำเร็จในปี  พ.ศ. 2536 

โดยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจึงได้เป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

   ในช่วงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเผชิญกับ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและแรงกดดันต่างๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคมภายในประเทศ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบให้มีแผน
ปฏิรูประบบบริหารราชการภาครัฐ เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดรูปแบบการจัดโครงสร้างและปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานใหม่ให้ชัดเจน เป็นผลให้มีการปรับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไปเป็นกระทรวงแรงงาน  

โดยโอนงานด้านประชาสงเคราะห์ไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ดังนั้น  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 

เป็นต้นมา  
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   โดยตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ กำหนดภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 
   ข้อ 2 ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานแรงงาน
การคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
การแรงงานสัมพันธ์ การแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และการสวัสดิการแรงงาน โดยการพัฒนามาตรฐาน 
รูปแบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางการค้า และ
พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการดำเนินภารกิจให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กำกับ ดูแลให้การรับรองสถานประกอบ
กิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล 
2. คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมาย
กำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4. พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่อยู่ในกำกับของรัฐ 

5. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบ ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน 
6. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน 
7. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  ข้อพิพาทแรงงาน และความไม่สงบ
ด้านแรงงาน 
8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำแผนงานและประสาน
แผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่ รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

   ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
   ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (1) สำนักงานเลขานุการกรม 
   (2) กองคุ้มครองแรงงาน 
   (3) กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
   (4) กองความปลอดภัยแรงงาน 
   (5) กองนิติการ 
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   (6) กองบริหารการคลัง 
   (7) กองการเจ้าหน้าที่ 
   (8) กองสวัสดิการแรงงาน 
   (9) สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
   (10) สำนักแรงงานสัมพันธ์ 
   (11-15) สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-5 
   ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

   ข้อ 4 ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าที่หลักใน
การตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
   (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

   ข้อ 5 ในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหน้าที่หลัก
ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี ่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ  

ภายในกรม 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(3) ประสานและดําเนินการเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ 
และหน่วยงานภายในกรม 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   ข้อ 6 สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการอ่ืน
ที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(3) ประสานราชการกับหน่วยงานของกรมในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ 
ความก้าวหน้า และผลงานของกรม 
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้งการบริหารจัดการงาน 
ด้านสาธารณูปโภคของกรม 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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   ข้อ 7 กองคุ้มครองแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานและกําหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีการปฏิบัติ 
ด้านการคุ้มครองแรงงานในระบบ แรงงานทางทะเล รวมทั้งแรงงานหญิงและเด็กในระบบ 
(2) ควบคุมดูแลนายจ้างและลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(3) ควบคุมดูแลคนประจําเรือ เจ้าของเรือ และนายเรือให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
แรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทํางาน และพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(5) บริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

   ข้อ 8 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานและกําหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติ 
ด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 
(2) ควบคุมดูแลผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
ผู้รับงานไปทําที่บ้านและควบคุมดูแลแรงงานนอกระบบอ่ืนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจ้าง สภาพการทํางาน และพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   ข้อ 9 กองความปลอดภัยแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) กําหนดและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ รวมทั้งแรงงานทางทะเล 
(2) ควบคุมดูแลนายจ้าง ลูกจ้าง และพนักงาน รวมทั้งบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) ควบคุมดูแลคนประจําเรือ เจ้าของเรือ และนายเรือให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
แรงงานทางทะเล และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาต การขึ้นทะเบียน และกํากับดูแลมาตรฐานการให้บริการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(5) พัฒนาระบบการคุ้มครองความปลอดภัยในการทํางาน มาตรการ และวิธีปฏิบัติ 
ด้านการตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(6) พัฒนาองค์ความรู้และระบบสารสนเทศความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 
(7) สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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(8) บริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ข้อ 10 กองนิติการ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานคดีปกครอง งานคดี
แรงงาน และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านคดี 
แก่ลูกจ้างและผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในความรับผิดชอบของกรม 
(3) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   ข้อ 11 กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   ข้อ 12 กองการเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(2) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของบคลากรของกรม 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   ข้อ 13 กองสวัสดิการแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการแรงงาน 
(3) กําหนดและพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการ 
(4) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ 
(5) บริหารกองทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงาน 
(6) พัฒนารูปแบบตัวอย่างการจัดสวัสดิการดูแลบุตรผู้ใช้แรงงาน 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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   ข้อ 14 สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนามาตรฐานแรงงานและบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
จัดระบบรับรองมาตรฐานแรงงานและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางการค้า 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน 
แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานรวมถึงสวัสดิการแรงงาน 
(3) ดําเนินการและสนับสนุนงานด้านต่างประเทศของกรมเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศพิธีสารและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีประเด็นแรงงาน ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านแรงงานการประชุม การเจรจาระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(4) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 
รวมทั้งการวิเคราะห์สถิติข้อมูลด้านแรงงาน และงานห้องสมุดของกรม 
(5) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ตลอดจนสนับสนุนและให้คําปรึกษา 
แนะนําแก่หน่วยงานในสังกัดกรม 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   ข้อ 15 สํานักแรงงานสัมพันธ์ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
(2) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(3) กําหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   ข้อ 16 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1-5 มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(1) ดําเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
(2) ให้บริการงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรม 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   ข้อ 17 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(2) ให้บริการงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและกระทรวง 
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(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

   โดยจากภารกิจและอำนาจหน้าที่ดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

  พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน 
  2. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า 
  3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน 
  4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

  แผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน 

เป้าหมาย 
1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีสวัสดิการที่เหมาะสม 
2. แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
3. แรงงานมีสิทธิเสรีภาพในการสมาคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างสถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กร

ภาคีต่างๆ 
2. กำกับ ดูแล ให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 
3. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงสิทธิและบริการของกรม 
4. พัฒนา กลไกการกำกับ ดูแลแรงงานและการสงเคราะห์ลูกจ้าง (กฎหมายและมาตรฐาน 

รูปแบบการตรวจ วิธีการ) 
5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสภาพแวดล้อมเชิงบวกในสถานประกอบกิจการ 
6. ป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

การใช้แรงงานบังคับ การทำประมงผิดกฎหมาย 
7. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ 
8. ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน 
9. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
10. สร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย 
11. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน 
12. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเครือข่ายแรงงาน 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 : การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและแข่งขันได้ 

เป้าหมาย 

1. ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 

2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแข่งขันได้ 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐาน
แรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้บริหารจัดการด้านแรงงาน 

2. พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี 
3. ส่งเสริมให้ผู้ว่าจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงงาน 

5. พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ 
6. พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 

7. ปรับปรุงกระบวนงานบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 : การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดพลังร่วมขับเคลื่อน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน 

เป้าหมาย 

1. เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจที่เก่ียวข้อง 
2. เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 

3. กรมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ระหว่างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงาน (อบรม) 
2. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการของกรม (KM) 

3. สรรหาเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรม 

4. สร้างกิจกรรมให้เครือข่ายร่วมดำเนินการ 

5. สร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายด้านแรงงานเพ่ือร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรม 

6. สร้างและแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและมีธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย 
1. กรมเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 และมีธรรมาภิบาล 
2. บุคลากรกรมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผูกพันในองค์กร 
3. บุคลากรกรมมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่าง 

เป็นธรรม และท่ัวถึงและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติราชการและให้บริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย 
5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA 4.0 
2. พัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานการพัฒนาระดับประเทศ 
3. พัฒนาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม 
4. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร และความผูกพันของบุคลากร 
5. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกรมให้เป็นรูปธรรม 
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
7. ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การปฏิบัติราชการ และ

การให้บริการภาครัฐ 
8. พัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรม ให้ได้ตามมาตรฐานการบริการระดับประเทศ 

   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีภารกิจงานที่สัมพันธ์กับกรมการจัดหางานในด้านของ
การคุ้มครองแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมุ่งเน้นการคุ้มครองกลุ่มคนหางานเป็นหลักในขณะที่กรมสวัสดิการ
และคุ ้มครองแรงงานมุ ่งเน้นผู ้ที ่ทำงานแล้ว การประสานงานของสองหน่วยงานอาจเป็นในด้านของการ
แลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูล การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับ
แรงงานที่ต้องได้รับการคุ้มครอง การประสานงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการเพื่อคุ้มครองแรงงานในภาพรวม 
การส่งต่อผู้รับบริการที่มีปัญหาทั้งในช่วงของการหางานและได้ทำงานแล้ว เพื่อให้แรงงานได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
6. สำนักงานประกันสังคม 

  การประกันสังคมในประเทศไทย กองทุนเงินทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย 
ที ่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื ่องมาจากการทำงาน ทั ้งนี้  
กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุน
เงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 โดยในปีแรกของ 
การให้ความคุ้มครอง จะครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ  

แล้วจึงค่อยๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 จวบจนกระทั่ง
ได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533 ให้มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2533  
เป็นต้นมา  
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ความหมายของการประกันสังคมในสมัยปัจจุบันคือ  โครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล  

มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความมั่นคงหรือหลักประกันให้แก่ประชาชน  โดยมีวิธีการจัดเก็บรายได้ส่วนหนึ่งจาก
ประชาชนที่มีรายได้ เงินที่เก็บนี้นำมาสมทบรวมกันเป็นกองทุนกลาง นำมาใช้จ่ายเป็นค่าทดแทนให้แก่
ประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดเงินที่เรียกเก็บนี้หากเป็นกรณีเก็บจากผู้ที่ทำงานรับจ้าง  ให้นายจ้างจ่ายสมทบ
เท่ากับที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ และในทุกกรณีรัฐบาลจะจ่ายสมทบด้วยแต่เป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่นายจ้างจ่ายเสมอ 

และเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ 

   ประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ ้มครอง  
ทั้งในเรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน รวมไปถึง
การคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ 

   ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง ดังต่อไปนี้  

1. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง  
2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
3. บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  
4. คุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด  
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้งประสาน
แผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน  
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  นอกจากนั้น สำนักงานประกันสังคมยังได้มีส่วนในการให้การช่วยเหลือแก่นายจ้างและลูกจ้าง
ในประเทศต่างๆ เฉพาะประเทศไทยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินนโยบายที่ยืดหยุ่นในการเรียกเก็บเงินจาก
นายจ้างและลูกจ้างโดยเรียกเก็บให้ต่ำลงกว่าร้อยละ 5 ในบางครั้งบางคราว เช่น กรณีอุทกภัยในประเทศไทย 

พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้าง หรือกรณีการเพ่ิมขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  
พ.ศ. 2556 

   สำนักงานประกันสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางานในด้านของการช่วยเหลือ ในกรณี
ของการว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้าง และกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา โดยผู้ประกันตน
ของกองทุนประกันสังคมซึ่งจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อน 

การว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) และไม่มีความผิดตามกฎหมาย 
สามารถรับเงินสงเคราะห์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน เพ่ือเป็นการแสดงสิทธิ์ 
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7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงใหม่ที่เกิดจาก

การควบรวมหน่วยงานด้านการอุดมศึกษาและงานด้านวิจัยและพัฒนา ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ รวมถึงการกำกับ
ดูแลและการพัฒนานวัตกรรมด้วย  

หน้าที่ และ อำนาจ 

(1) ส่งเสริม  สนับสนุน  และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ 

(2) ส ่งเสร ิม สน ับสน ุน และกำก ับด ูแลการว ิจ ัยและการสร ้างสรรค ์นว ัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู ่ในสังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของ
รัฐมนตรี รวมทั ้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อ ยู ่นอกกระทรวงเพื ่อให้เกิด 

ความร่วมมือ และดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ  

แผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

(3) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร่วมมือในด้าน
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคล
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวง 
ทั้งนี้ อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่า อว. มียุทธศาสตร์ที่ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การยกระดับคุณภาพชีว ิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ของ อว. เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นต้นน้ำของการพัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษา  พัฒนาวิทยาศาสตร์  
การวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง โดยนโยบายและ



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

 

 

 4 - 54 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน 4 แพลตฟอร์ม (Platform) คือ 1) การพัฒนา
กำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัย และสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ ภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อน อววน. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Reinventing of University) ที่ต้องทำงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้นภายใต้โจทย์ Transformation ทั้งนี้ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะผลักดันให้เกิดการ
จัดตั้ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา” เพื่อใช้เป็นกองทุนหมุนเวียนในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
และการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและกำลังคนที่มีสมรรถนะ
และศักยภาพสูงให้ตรงกับความต้องการของ ประเทศในศตวรรษที่ 21 

 

 

แผนภาพที่ 4.17 ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 

 
   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจงานที่สัมพันธ์กับ
กรมการจัดหางานในด้านของการเป็นผู้ผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในระดับสูง จึงมีบทบาทในการสร้างแรงงาน
ในอนาคต โดยเฉพาะในบางสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน หากกรมฯ สามารถให้ข้อมูลด้านความต้องการ
แรงงานเพื ่อให้ อว. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้นักศึกษาและบุคลากรต่างๆ จะทำให้
สถาบันการศึกษาในสังกัดสามารถผลิตบุคลากรให้ตรงกับตลาดแรงงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการ (demand) และการผลิต (supply) นอกจากนั้น อว. ควรมีการร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลการผลิตบุคลากรในแต่ละปีเพ่ือให้กรมการจัดหางานนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดแรงงานให้มี
ความถูกต้องแม่นยำเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนต่างๆ ด้วย   
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บทสรุป 
โดยสรุปบทบาทในด้านการบริการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยมีความ

เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และไม่ได้จำกัดเพียงหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
หากแต่ย ังมีหลายหน่วยงานที ่เข ้ามามีส ่วนเกี ่ยวข้อง  ไม่ว ่าจะเป็นหน่วยงาน  หน่วยงานภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนขับเคลื ่อนและ 

พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และแรงงานไทย จะต้องก้าวให้ทันกับบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง ระหว่าง

หน่วยงานด้านต่างๆ นอกเหนือจากการจัดหางานแล้ว ยังเชื ่อมต่อกับหน่วยงานด้านการพัฒนาแรงงาน 
สวัสดิการแรงงานการศึกษา และอื่นๆ อีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน แรงงานไทยยังมีปัญหาด้านทักษะที่
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีโอกาสได้งานที่ดี มีค่าตอบแทนสูงขึ้น และสร้างการพัฒนาประเทศให้มี
ความก้าวหน้ามากข้ึนตามนโยบายของภาครัฐ การต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่แรงงานไทยถือเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึง
ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการ และร่วมมือกัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ประเทศในระยะยาว 

กรมการจัดหางานในฐานะที่เป็นหน่วยงานสำคัญด้านการจัดการในด้านแรงงาน จึงจำเป็นที่
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล การร่วมกัน
แสวงหาและพัฒนาแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกที่
เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ียั่งยืน 
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4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มในอนาคต  
ที่ส่งผลต่อภารกิจและการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน 

PESTEL Analysis คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์
ภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เรา ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วย 

P – Politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง 
E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

S – Social : ปัจจัยทางสภาพสังคม  
T – Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 

L – Legal : ข้อกฎหมายต่างๆ  
E – Environment : ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงและแนวทางการดำเนินงานในอนาคต 

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้ม 

ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยทางนโยบาย 
และการเมือง   
(POLITIC) 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  
(ECONOMIC) 

การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติที่สูงข้ึน 
เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการเปิดเสรีแรงงาน
ของอาเซียน นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย
ภาครัฐที่ต้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ในอนาคต สนับสนุนการได้แรงงานคุณภาพสูง เพ่ือที่จะ
ทำให้ประเทศไทยมีผลผลิตที ่ม ีม ูลค่าส ูงขึ ้นต ่อไป  
มีผลต่อความต้องการทรัพยากรบุคคลจากต่างประเทศ
มาใช้ รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่ผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนของบริษัทข้ามชาติ  
 

- การออกมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจ
การเข้ามาทำงาน  
- วิเคราะห์ คัดเลือก ระบุกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถที่ยังขาดแคลนมา
ร่วมงานและถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของประเทศ 
- การอำนวยความสะดวกของการจ้างงานข้ามแดน บริษัทจัดหางานข้ามชาติ
ในรูปแบบต่างๆ 
- สนับสนุนให้แรงงานไทยมีการร่วมงานกับนานาชาติ ทั้งการได้ไปทำงาน 
ฝึกงานในต่างประเทศ 
- การสร้างความสะดวกในการได้เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย ได้รั บ
สวัสดิการและสิทธิที่เหมาะสม เอ้ือต่อการพำนักในประเทศไทย 
- จัดทำข้อมูลในการวางแผนและพยากรณ์ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะขาดแคลนในอนาคต เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากร
ข้ามชาติในส ่วนที ่ยั งเป็นที ่ต ้องการ สามารถทำงานในระยะไกลโดย 

ไม่จำเป็นต้องพำนักในประเทศไทย 
- แรงงานไทยที่มีการผลิตล้นเกิน ได้รับโอกาสและการจูงใจในการไปทำงาน
ในต่างประเทศอย่างสะดวกมากขึ้น ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อให้มี
โอกาสทำงานท่ีมีมูลค่าสูงได้มากข้ึน 
- การสนับสนุน กำกับด ูแล บร ิษ ัทที ่ทำการนำเข ้า/ส ่งออกแรงงาน  
ให้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน การออกกฎหมาย
ที่มีความทันสมัย 
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 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้ม 

ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

- จูงใจให้บริษัทต่างๆ มีการดำเนินงานที ่มีคุณภาพได้รับการสนับสนุน 
ดำเนินงานตามทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
- มีการปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
สะดวก จูงใจ ให้สิทธิพิเศษ ต่อชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติขาดแคลนและ 

ความต้องการสูงในการเข้ามาทำงานในประเทศไทย 

- มีการเจรจาในระดับรัฐต่อรัฐเพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  
โดยสนับสนุนการถ่ายเทแรงงานที่มีความต้องการสูงโดยมีภาครัฐทำการ
สนับสนุน ประสานงานกับภาคเอกชนอย่างบูรณาการร่วมกัน 

ปัจจัยทางสภาพ
สังคม (Social) 

และข้อกฎหมายต่างๆ 

(Legal) 

การเพิ่มข้ึนของแรงงานข้ามชาติ 
- การเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาติทำให้เกิดปัญหาต่างๆ
ที ่ต ้องทำการป้องกันและแก้ไข  เช ่น การไม่ร ู ้ส ิทธิ  
การได้รับความไม่เป็นธรรม เท่าเทียม ในการจ้างงาน 
การทำผิดกฎหมาย  
- ช่องว่างทางการกำกับดูแลทำให้เกิดการหลอกลวง
จากบริษัทนายหน้า  
- ด้านการปรับตัวของแรงงานต่างด้าวในไทย และ
แรงงานไทยในต่างประเทศ ในด้านต่างๆ เช่น ภาษา 
วัฒนธรรม สังคม และอ่ืนๆ 

- แรงงานต่างด้าวได้รับความคุ้มครอง ได้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม ได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รับรู้สิทธิของตนอย่างดี ตลอดจนมีความ
สะดวกในการดำเนินงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง และอ่ืนๆ  
- แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง ได้รับการจัดการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- บริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศได้รับการกำกับดูแล 

ที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน สามารถจัดหางานได้ตรง
ตามจุดประสงค์ของคนหางานอย่างแท้จริง      
- มีการปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
คุ ้มครอง ให้เกิดความเป็นธรรม และควบคุมดูแลการดำเนินงานตาม
ข้อกำหนด 
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 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้ม 

ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

(Economic) 

การขยายตัวของธุรกิจการจัดหางานของภาคเอกชน 
ทั้งไทยและต่างประเทศ  
- มีบริการและกลุ ่มผู ้ร ับบริการหลากหลายมากขึ้น  
ช่องทางการหางานที่มีคุณภาพจำนวนมาก มีการบริการ
ที ่ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ในสาขาอาช ีพที่
หลากหลาย ทั้งงานประจำ งานชั่วคราว การจ้างงาน
ข้ามชาติ และอ่ืนๆ 

- อย ่างไรก ็ตาม เน ื ่องจากบร ิษ ัทหางานเอกชน  
เป ็นองค์กรมุ ่งหว ังกำไร จ ึง ไม ่ม ุ ่งเน ้นการบร ิการ
กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสต่างๆ 

- ทบทวนบทบาทของกรมฯ ให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็น 
โดยอาจลดบทบาทในการเป็นผู้ดำเนินการเอง มามุ่งเน้นในด้านการให้ความ
สะดวก สนับสนุน และกำกับดูแลองค์กรจัดหางาน มีการวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการ การส่งเสริมจูงใจ ให้องค์กรจัดหางานมีทิศทางการทำงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ 
- การจัดหางานที่ภาครัฐยังคงมีการดำเนินงาน อาจมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่
องค์กรภาคเอกชนยังไม่สามารถดำเนินการได้ดี ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มแรงงานเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น 
กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ ซึ่งต้องมีมาตรการพิเศษในการดำเนินงาน 

ปัจจัยทางเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมใหม่ๆ  

(Technology) 

และปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ 

(Economic) 

ระบบการทำงาน  เทคโนโลย ี  ระบบธ ุ รก ิ จที่
เปลี ่ยนแปลงอยู ่เสมอ ทำให้ความต้องการความรู้ 
ทักษะของแรงงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็ว 

การศึกษาแบบเป็นทางการหากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน 
ความร ู ้และทักษะเหล่าน ั ้นจะลดน้อยลงไป ทั ้งที่
บ ุคลากรน ั ้นม ีว ุฒ ิการศ ึกษาตรงก ับตำแหน่งงาน  
มีประสบการณ์และความชำนาญดั้งเดิมสูง แต่มีความ
ต้องการเพิ ่มสมรรถนะใหม่ให้ทันต่อความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการได้งานที่มี
คุณค่าสูงขึ้น 

- การจัดหางานจะต้องดำเนินการควบคู ่ก ับไปกับการพัฒนาแรงงาน  
เพื่อทำให้บุคลากรนั้นเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน 
สร้างโอกาสในการหางานหรือได้งานที่มีคุณค่าสูงขึ้น  
- การประเมินสมรรถนะของคนหางานและให้คำแนะนำด้านเส้นทางอาชีพที่
เป็นไปได้ 
- การแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะบางด้าน เรียนรู้เพิ่มเติมให้มีความ
ทันสมัย สามารถเพ่ิมโอกาสในการรับงานใหม่ที่ดีกว่าเดิม  
- พัฒนาทักษะใหม่ให้สูงขึ ้น พัฒนาทักษะโดยควบคู่ไปกับทดลองลงมือ
ทำงานจริง มีการ up skill หรือ re skill เพ่ือเติมเต็มช่องว่างทางสมรรถนะ 

- การพัฒนาสมรรถนะสำหรับอาชีพใหม่ในอนาคต (future skill) 
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 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้ม 

ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

(Economic) 

การทำงาน ไม ่ ต รงว ุฒ ิ ก ารศ ึ ก ษา  เน ื ่ อ งจาก
ตลาดแรงงานในภาคธุรกิจไม่มีตำแหน่งงานว่างที่ตรง
ตามวุฒิท่ีสำเร็จการศึกษามา  
แรงงานกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีงานทำแต่ยังใช้ศักยภาพไม่คุ้มค่า 
ซึ่งถือว่าเป็นภาวะว่างงานแฝง 

- แนะแนวการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการทดสอบ การทดลอง 
ฝึกงาน อาจช่วยให้ผู ้เรียนได้ทราบความชอบและความถนัดก่อนเข้ารับ
การศึกษา  
- ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ อาจมีการแนะแนวทางการศึกษาต่อ 
การเข้ารับประสบการณ์ การฝึกงาน ฯลฯ เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ โดยใช้เวลา
น้อยลง หรือใช้ความรู้เดิมควบคู่ไปกับการต่อยอดความรู้ใหม่ 

ปัจจัยทางสภาพสังคม 

(Social) 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการจ้างแรงงานสูงวัย 

ผู้สูงอายุในวัยเกษียณที่มีคุณภาพ สามารถจ้างงานโดย
นำทักษะ/ความรู้เดิมไปใช้ต่อเนื่องและถ่ายทอดให้กับ
แรงงานรุ่นใหม่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมผู ้ส ูงอายุที ่ต ้องการทำงานและพัฒนาตนเองอยู ่เสมอแม้หลัง 
วัยเกษียณ อาจทำงานในลักษณะงานอาสาสมัคร งานชั่วคราว รวมทั้งการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือทำงานในที่แตกต่างจากอาชีพเดิม โดยมีโครงการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง นำมาเป็นเครือข่าย 

- มาตรการในการสนับสนุนการเรียนรู ้ต ่อเนื ่อง เพื ่อพัฒนาให้เข้ากับ
เทคโนโลยีหรือระบบการทำงานใหม่ เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความรู้
ความชำนาญพิเศษมาพัฒนาทักษะ ให้การถ่ายทอดความรู้ ได้ร่วมงานกับ  

คนรุ่นใหม่ สืบทอดองค์ความรู้รุ่นต่อรุ่น 

 แรงงานกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้ด้อยโอกาส อดีตนักโทษ  
ผู้พิการ ฯลฯ  
แรงงานบางกลุ ่มที ่ขาดแรงจูงใจของนายจ้างในการ
รับเข้าทำงาน และขาดความสนใจจากบริษัทจัดหางาน 

- พัฒนาแรงงานเหล่านั้นให้เหมาะสมกับตลาด 

- ภาครัฐสร้างมาตรการจูงใจ และการให้สิทธิประโยชน์ต่อนายจ้าง  
- สร้างหลักประกันในการจ้างงาน  
- ส่งเสริมการร่วมกลุ่มของคนหางานในกลุ่มนี ้เพื ่อพัฒนาทักษะ ความรู้  
สร้างเครือข่ายในการหางาน และการจ้างงาน  
- สนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ การจัดตั้งธุรกิจต่างๆ 



  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
 

 

 4 - 61 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
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ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม 

ที่เกี่ยวข้อง 
(Environment) 

การเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในระบบ
แรงงานของประเทศ 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและ
แวดล ้อมเช ื ่อมโยง (eco-system) ก ับภารก ิจของ
กรมการจ ัดหางาน ย ังต ้องการความร ่วมม ือและ
ประสานงาน ในการร ับม ือก ับการเปล ี ่ยนแปลง  
การปรับตัวจากสภาวะแวดล้อมของประเทศ จึงควรมี
การประสานงานในการดำเนินการร่วมกันในแต่ละพ้ืนที่
โดยเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ เนื่องจากมีภารกิจงาน
หลายประการที่ต้องส่งต่อและทำงานอย่างบูรณาการกัน 
เช ่น ระหว ่างผ ู ้ประกอบการ ภาคอ ุตสาหกรรม  
ภาคการศึกษา ภาคแรงงาน 

- การจัดหางานบางกรณีอาจต้องทำงานควบคู่แบบบูรณาการไปกับหน่วยงาน
เกี ่ยวกับการพัฒนาแรงงาน สวัสดิการ ภาคการศึกษา สถานประกอบการ 
เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพความรู้/ทักษะให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

ให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง 
- การประสานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการ เช่น ข้อมูลด้านความต้องการ (demand) ทั้งปริมาณและคุณภาพ
จากผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ และข้อมูลด้านการผลิต (supply) 
จากหน่วยงานด้านการศึกษาและอ่ืนๆ 
- การส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ โดยมีการร ่วมมือเช ิงร ุกในด้านการฝ ึกงาน  
การทดลองงาน ในสถานศึกษา สถานประกอบการ เพื่อทราบสมรรถนะ/
ศักยภาพ และความสนใจของตนก่อนการเข้ารับการพัฒนาความรู้ การศึกษา 
ทำให้เกิดการสร้างโอกาสในการได้รับเข้าทำงานหลังจากจบการศึกษา 

มากขึ้น 
ปัจจัยทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ 
(Technology) 

การนำเทคโนโลย ีมาใช ้ในการจ ัดทำฐานข้อมูล 

เพื่อการดำเนินงาน 
เป็นโอกาสในการนำข้อมูลจากหลายองค์กรนำมา
ประมวลผล เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการปัจจุบัน
ด้านความต้องการ (Demand) และการผลิต (supply) 
ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถทำให้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากภาคส่วนต่างๆ แล้ว
นำมาประเมินผล แต่ในบางด้านยังไม่มีฐานข้อมูลที่รายงานในแบบ online 
ให้เป็นปัจจุบัน 
- การจัดทำฐานข้อมูลโดยประสานงานกับภาคการศึกษาภาคธุรกิจ และ
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ทราบความต้องการที่มีอยู่ 
- การนำข้อมูลของการมีงานทำมาผนวกกับข้อมูลด้านสมรรถนะที่ขาดแคลน 
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้/ทักษะ ให้ผู ้ว่างงานสามารถลดช่องว่าง 

ทางสมรรถนะ เติมเต็มความสามารถในการทำงานหรืออาชีพใหม่ได้ 
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ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
แนวทางการดำเนินงานเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยทางสภาพ
สังคม (Social) 
และ 
ปัจจัยทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ 
(Technology) 

ลักษณะการทำงานในยุคใหม่มีความแตกต่างจากเดิม 
มีความเป็นอิสระ ยืดหยุ่นมากขึ้น  
ตัวอย่างเช่น  
- การทำงานนอกสถานที่ (จากบ้านหรือร้านกาแฟ)  
- การทำงานอิสระ งานชั่วคราว ซึ่งไม่จำเป็นต้องผูกพัน
กับนายจ้างการทำงานหลายอาชีพ  
- การทำงานและเรียนรู้ไปพร้อมกัน  
- การทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถทำงาน
ในระยะไกลได้ง่ายขึ้น 
- พฤติกรรมในการค้นหางานเปลี่ยนไป เช่น มีการใช้
สังคมเครือข่าย (social media) ในการหางานมากขึ้น 
นอกเหนือจากการใช้โปรแกรมของบริษัทจัดหางาน   

- การทบทวนและสร้างกระบวนการ วิธีการ เกณฑ์ใหม่ ในการจัดหางานและ 
ส่งเสริมการมีงานทำ เนื่องจากรูปแบบการจ้างงานเป็นการจ้างรายโครงการ
หรือจ้างในแต่ละชิ้นงาน ไม่เป็นการสมัครงานกับบริษัทที่รับทำงานประจำ  
- การทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ อาจมีผลต่อนายหน้า/ตัวแทนหางานที่มี
คุณสมบัติแตกต่างเพิ่มเติมจากเดิม ตลอดจนมาตรการในการกำกับดูแล  

ผู้จ้างงาน การช่วยเหลือผู้ทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
- การบันทึกฐานข้อมูลด้านประสบการณ์ การผ่านงาน ชั่วโมงการทำงาน  
การรับรองประสบการณ์ การผ่านสมรรถนะ ฯลฯ เพ่ือนำไปใช้ในการสมัครงาน 
นอกเหนือจากการใช้วุฒิการศึกษา 
- ความยืดหยุ ่นในการทำงานทำให้เกิดโอกาสในการทำงานควบคู่ไปกับ 

การเรียนรู้ เช่น การฝึกงาน ทดลองทำงาน เพื่อทดสอบและเพิ่มสมรรถนะ 
ศักยภาพ ประสบการณ์และสร้างโอกาสในการได้ทำงานใหม่ การส่งเสริม  

การพัฒนาทักษะใหม่ๆ มากขึน้ 
- การจ้างแรงงานข้ามชาติอาจไม่จำเป็นต้องมีการมาพำนักอยู ่อาศัยใน
ประเทศไทย แต่สามารถทำงานออนไลน์ ทำงานในระยะไกลได้ 
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การศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจกิจคล้ายกับกรมการจัดหางาน ได้มีการศึกษาจาก
ประเทศต่างๆ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี  สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย โดยแต่ละ
ประเทศนั้นอาจมีประเด็นในการดำเนินงานเหมือนหรือต่างกันในแต่ละกระบวนงาน  

ลักษณะดำเนินงานตามภารกิจด้านการจัดหางาน รวมทั้งจุดเด่นของแต่ละประเทศ สรุปได้โดยสังเขป
ดังนี้   

สหราชอาณาจักร 
ภารกิจที ่มีลักษณะใกล้เคียงกับกรมการจัดหางานของ สหราชอาณาจักรมีการดำเนินงานโดย 

Department for Work and Pensions (DWP) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการจ้างงาน (Minister of State for 
Employment) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีภารกิจต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารแก่คนหางานและบริษัท
จัดหางานเพ่ือให้เกิดการจับคู่ การให้ความรู้ คำแนะนำ และช่วยเหลือ แก่คนหางานเกี่ยวกับการสมัครงาน โดย
ช่องทางเว็บไซต์ การโทรศัพท์ และศูนย์ช่วยเหลือ  

นอกจากนั้น มีภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สร้างความมั่นคงทางการเงิน
ให้กับผู้เกษียณ สร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ทำงาน  

การดำเนินงานจะมีหน่วยงาน Jobcenter Plus เป็นศูนย์ปฏิบัติการในพ้ืนที่ต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ
แก่คนหางาน บริษัทจัดหางาน ในด้านการหางาน การให้ข้อมูล และความช่วยเหลือแก่ผู ้ด้อยโอกาสต่างๆ 
นอกจากนั้นในด้านการฝึกอบรม มี national career service ให้คำแนะนำและบริการครบวงจร โดยมีการ
ทดสอบ แนะแนวในการพัฒนา การพัฒนาทางช่องทางต่างๆ และการหางานหลังจากการพัฒนา 

จุดเด่นของภารกิจของภาครัฐสหราชอาณาจักรคือ การใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน  
โดยมีข้อมูลจำนวนมากในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการหาข้อมูลเพ่ือสมัครงาน ซึ่งมีฐานข้อมูลภาครัฐจำนวนมาก
และค้นหาได้สะดวก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนว ในด้าน
อาชีพต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อให้แนวคิดในการเลือกอาชีพโดยมีแบบทดสอบความถนัด ทักษะทาง เว็บไซต์
นอกจากนั้น มีการฝึกอบรมหลายด้านซึ่งสามารถอบรมได้ฟรีทางออนไลน์   

 
ญี่ปุ่น 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare) เป็น
ผู้รับผิดชอบในด้านของแรงงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจที่ใกล้เคียงกับกรมการจัดหางานคือ 
Employment Security Bureau ทำหน้าที่ให้นโยบายด้านการจ้างงาน ความมั่นคงในการทำงาน สร้างสมดุล
ระหว่างการผลิตและความต้องการ ตลาดแรงงาน และการจ้างงานชาวต่างประเทศ และ Employment 
Development Department ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาการจ้างงาน การจ้างงานผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ 

บทท่ี 5 
รายงานการศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ 

ที่มีบทบาทภารกิจใกล้เคียงกับกรมการจัดหางาน  
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การปฏิบัติงานบริการจะมีหน่วยงาน Hello Work ซึ่งเป็นหน่วยของรัฐ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 
ให้บริการครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการช่วยเหลือคนหางานและแรงงาน (เช่น การให้ข่าวสาร  
การช่วยเหลือเกี่ยวกับการสมัครงาน การให้คำปรึกษาต่างๆ) การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การฝึกอบรมแรงงาน 
ให้คำแนะนำด้านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การช่วยเหลือนายจ้าง และชาวต่างด้าว โดยบางแห่งมี
บริการภาษาต่างประเทศด้วย  

นอกจากนั้น ญี ่ปุ ่นยังมีหน่วยงานในการช่วยเหลือแรงงานบางประเภทโดยเฉพาะ เช่น Japan 
Organization for Employment of the Elderly Persons with Disabilities and Job Seekers (JEED)  
ซึ่งเป็นสมาคม สำหรับช่วยเหลือกลุม่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องจากกลุ่มนีต้้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจาก
กลุ่มทั่วไป Employment Service Center for Foreigners เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือของรัฐ ให้บริการหางาน
และคำปรึกษาแก่คนต่างด้าว และนักศึกษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแรงงานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
วิศวกร อาจารย์ และแรงงานทักษะที่ เชี ่ยวชาญพิเศษเป็นสำคัญ อีกทั ้งยังมีมาตรการบางด้านที ่มุ ่งเน้น 

กลุ ่มเฉพาะกลุ ่มอื ่น เช่น ผู ้มีประสบการณ์ปานกลาง (mid-career) แรงงานทักษะสูง (Highly-skilled 
professionals) โดยเฉพาะ 

ข้อโดดเด่นของญี่ปุ ่นคือ ศูนย์บริการ Hello work มีการให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจร และ
กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ หลายสาขา และมีเว็บไซต์หางานที่แสดงตรารับรองบริษัทนายจ้างที่ได้การรับรอง
คุณภาพด้านการส่งเสริมแรงงาน และมีการจัดเก็บรายชื่อบริษัทนายจ้างที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงาน เพ่ือนำมาใช้พิจารณาในการโฆษณา ประกาศรับสมัครงาน   

นอกจากนั้น ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม อารมณ์ ความเครียด ของ
กลุ่มคนหางานและแรงงาน อย่างเด่นชัด ซึ่งมีบริการต่างๆ ในด้านนี้ เช่น การให้คำปรึกษากรณีท้อใจจาก 

การหางาน การปรับตัวในสังคม สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
 
เยอรมนี  
หน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ให้นโยบายด้านแรงงานของเยอรมนี คือ กระทรวงแรงงานและกิจการ

สังคม (Federal Ministry of Labour and Social Affires) โดยมีหน่วยงานผู้ดำเนินการในด้านการจัดหางาน
คือ Bundesagentur für Arbeit (Federal Employment Agency, BA) ซึ ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการได้ 
โดยสามารถตัดสินใจตนเอง แต่มีคณะกรรมการซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาครัฐเป็นผู้กำกับดูแล มีหน่วยงานท้องถิ่น
ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศซึ่งดำเนินงานบริหารจัดการไปตามบริบทที่แตกต่างกันในจำนวน 10 พ้ืนที่ โดยแต่ละ
แห่งจะมีสาขา Job Center อยู่ในพื้นที่ของตน แต่ละ job center อาจมีบริการเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษที่แตกต่างกัน 

หน่วยงานเหล่านี้อาจมีการร่วมงานกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยภารกิจของหน่วยงาน
ภายใต้ BA ในด้านของการให้บริการแรงงาน เช่น การหางานให้กับคนหางาน การแนะแนว การฝึกอบรม  
ให้คำปรึกษา ในด้านการหางาน และฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ การให้ความช่วยเหลือ ประสานตลาดแรงงาน
ให้กับผู้พิการ การช่วยส่งเสริมการจ้างงาน การสนับสนุนผู้ว่างงานต่างๆ  

เยอรมนี มีบริษัทจัดหางานเอกชนอยู่จำนวนหนึ่ง แต่มีจำนวนผู้รับบริการน้อยกว่าภาครัฐและเป็น
บริษัทจัดหางานที่มีกลุ่มเป้าหมายเจาะจง เช่น กลุ่มบริษัทจัดหางานเอกชนเป็นผู้ให้บริการเฉพาะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มอาชีพเฉพาะ ศิลปิน แรงงานทักษะสูง ผู้บริหาร งานชั่วคราว งานต่างประเทศ ฯลฯ โดยบริษัทจัดหางาน
เอกชนเหล่านี้อาจมีการประสานประโยชน์และทำงานร่วมกันกับภาครัฐได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดหางาน
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บางส่วนที่มีการร่วมมือกับ BA ผ่านมาตรการการให้คูปองสนับสนุน ให้กับคนหางาน เพื่อที่คนหางานจะ
สามารถใช้สิทธิในการรับบริการจากบริษัทจัดหางานเหล่านี้ได้ฟรี ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้คล้ายคลึงกับ
การที่ BA จ้างบริษัทจัดหางานเหล่านี้ทำงานให้กับภาครัฐนั่นเอง นอกจากนี้ การร่วมมือกับภาครัฐอีกด้านหนึ่ง
คือ บริษัทจัดหางานเอกชนสามารถเข้าร่วมอยู่ในฐานข้อมูลการหางานของ BA เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทเหล่านี้
ได้รับการสืบค้นจากประชาชนคนหางานทั่วไปได ้ 

จุดเด่นของเยอรมนี  คือการช่วยเหลือด้านการจ้างงานของชาวต่างประเทศที่ด้อยโอกาส เช่น ผู้ลี้ภัย  
ผู้อพยพ เนื่องจากเยอรมนี มีจำนวนคนหางานเหล่านี้จำนวนมาก การใหค้วามช่วยเหลือในการจ้างงานของกลุ่ม
นี้จึงเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่ง 

 
ออสเตรเลีย 

ภารกิจในด้านการจ้างงาน ดำเนินการโดยกรมการศึกษาและการจ้างงาน (Department of 
Education skill and employment : DEEWR) ซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงศึกษา (Minister for Education) 
โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการคือ Jobactive ให้บริการคนหางานการหางาน การฝึกงาน การพัฒนาทักษะ 
นอกจากนั้น มีบริการเตรียมการสำหรับการสมัครงาน เช่น เขียน resume เตรียมการสัมภาษณ์งาน  

jobactive จะทำงานโดยผ่านองค์กรเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ (service provider) โดยองค์กร  
ทั้งบริษัทเอกชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ โดย DEEWR จะทำการคัดเลือกองค์กรที่มี
ความเหมาะสมมาเป็นเครือข่าย โดยแต่ละแห่งจะมีโปรแกรมการให้บริการแตกต่างกันตามรูปแบบที่ 
jobactive กำหนดไว้ และได้รับการสนับสนุนในด้านเงินทุน ซึ ่งบางกรณีจะขึ ้นอยู ่กับผลการดำเนินงาน 

ซึ่งมีการประเมิน 

ตัวอย่างโปรแกรมที่ให้บริการผ่านผู้ให้บริการ (แต่ละผู้ให้บริการจะให้บริการโปรแกรมที่แตกต่างกัน)   
- Employability Skills Training (EST) เป ็นกล ุ ่มที ่ เน ้นการหาบริการเยาวชนโดยเฉพาะ  

(อายุ 15- 24 ป)ี 
- Career Transition Assistance (CTA) เป ็นกล ุ ่มให ้บร ิการคนหางานในกล ุ ่มว ัยกลางคน  

(อายุ 45 ปีขึ้นไป) ที่ต้องการงานทีด่ีกว่าในตลาดแรงงานedge in the job market. 
- DES – Disability Management Services สำหรับกลุ ่มผู ้พิการหรือเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ  

ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งกรณีชั่วคราว หรือถาวร 
- Parents Next สำหรับการวางแผนอนาคตของบุตร 
- Community Development Program: CDP สำหรับกลุ่มคนหางานที่อยู่ในถิ่นห่างไกล 

จุดเด่นของออสเตรเลียคือ การดำเนินงานโดยผ่านตัวแทน ซึ่งเป็นองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรอง 
โดยองค์กรเหล่านั้นมีข้อผูกพันในด้านผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกมาเป็นเครือข่าย และ
มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทน  

การดำเนินงานนี้ทำให้เกิดการกระจายอำนาจไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีข้อดีในการให้ข้อมูลและบริการที่
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการในแต่ละพื้นที่ และมีความยืดหยุ่นในกระบวนการบริการที่ต่างกัน
สำหรับกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังมีการแข่งขันในกลุ่มผู้ให้บริการเพื่อบริการคนหางานเนื่องจาก 
จะมีการประเมินการดำเนินงานเพื่อให้ผลตอบแทน อีกทั้งคนหางานสามารถเลือกและเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ 
หากไม่พอใจ  
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นอกจากนั้น ออสเตรเลียมีการพัฒนาบุคลากรคนหางานโดยเฉพาะ เช่น การให้บริการฝึกงานใน
หลายอาชีพ ในหลายช่วงวัย ทั้งในกลุ่มเยาวชน คนที่ทำงานในวัยกลางคนที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะงาน จนถึง 
ผู้ที่เกษียณและต้องการหาอาชีพใหม่ เพื่อให้คนหางานได้เรียนรู้ความถนัด ความสนใจ เข้าใจลักษณะงาน 
พบปะกับบุคคลในแวดวงอาชีพ และได้ฝึกฝนทักษะอย่างเร่งรัดได้ดี นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสในการแสดง
ศักยภาพให้นายจ้างได้เห็น ซึ่งจะสร้างโอกาสในการหางานไปสู่งานใหม่ หรืออาชีพใหม่ต่อไปด้วย   

 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลใีต้) 
ภารกิจด้านการจัดหางาน อยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน  

( Ministry of Employment and Labor)  โ ด ย ม ี ห น่ ว ย ง า น  PES (public employment services)  
ดูแลศูนย์บริการการทำงาน ( job center) ในพื้นที ่ต่างๆ โดยทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ ่นหลายองค์กร  
ทั้งการจัดหางาน ให้คำปรึกษาด้านการหางาน การพัฒนา สวัสดิการ  

ในเกาหลีใต้นั้น บริษัทจัดหางานของรัฐบาลมีบทบาทสูงกว่าเอกชน และคนหางานจะใช้หน่วยงาน
ของรัฐบาลเป็นหลักมากกว่า โดยภาครัฐมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทจัดหางานเอกชนในการเข้ามาเป็น 
พันธมิตรกับรัฐบาลโดยวิธีต่างๆ เช่น การร่วมกันจัดงาน (co-hosting) ในการจัดกิจกรรม การจ้างบริษัทจัดหางาน
ให้ดำเนินการ ซึ่งทำให้บริษัทจัดหางานเอกชนมีลักษณะของการเป็น out source ของภาครัฐ และ การเป็น
หุ้นส่วน กับองค์กรอื่น เช่น สถาบันการศึกษาในการจัดกิจกรรมอบรม 

การประสานงานร่วมมืออีกด้านหนึ่งคือการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากองค์กรต่างๆ มาไว้รวมที่เดียวกัน 
เป็นระบบ work-net จึงมีฐานข้อมูลแบบบูรณาการที่มีขนาดใหญ่ และการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้คนหางานได้รับบริการที่เหมาะสมที่สุด และทำให้สามารถพัฒนาบริการ จากเดิมที่
บริการบางด้านแยกออกจากกันในช่องทางการให้บริการ (เช่น งานด้านจัดหางาน แยกออกจากงานสวัสดิการ
แรงงาน) มาเป็น 1 stop service แทน  

จุดเด่นของเกาหลีใต้อีกประการหนึ่งคือ การสนับสนุนให้คนหางานมีการพัฒนาทักษะเพื่อสร้าง
โอกาสในการหางานโดยสอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายของประเทศในด้านธุรกิจสร้างสรรค์ โดยมีการ
สนับสนุนพิเศษให้กับคนหางานที่ต้องการพัฒนาทักษะ สร้างงานอิสระ หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในด้านนี้ เนื่องจาก  

มีแนวคิดว่า การทำธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีนวัตกรรมแตกต่างจากสิ่งเดิม จะสร้างโอกาสในงานต่างๆ และมีอาชีพใหม่ 
ซึ่งมีการแข่งขันน้อยกว่า อีกท้ังเปิดโอกาสให้ประเทศเติบโตจากธุรกิจในอนาคตอีกด้วย  
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ข้อมูลด้านการดำเนินงานตามภารกิจการจัดหางานของประเทศต่างๆ 
 

การศึกษาการดำเนินงานของแต่ละประเทศ มีการจัดกลุ ่มข้อมูลโดยกำหนดจากกิจกรรมหลัก  

(key activities) ที่กรมการจัดหางานดำเนินการ ซึ่งได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ Business Canvas ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ 

2. พัฒนาฐานข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 

3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 

4. ขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ด้อยโอกาส  
5. พัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 

การนำเสนอในที่นี ้จะนำเสนอเฉพาะการดำเนินงานของบางประเทศที่ มีความโดดเด่น แตกต่าง  
ในแต่ละกระบวนงานนั้น หรืออาจนำเสนอเป็นภาพรวมในกรณีที ่ประเด็นนั ้นมีการดำเนินงานภาพรวม 

ในลักษณะเดียวกัน 

 

5.1 พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ 

กระบวนงานนี้มีประเด็นย่อย ได้แก่  
- ระบบการให้บริการจัดหางาน 

- การสนับสนุน กำกับ ดูแล บริษัทจัดหางาน 

- บริการช่วยเหลือด้านการแนะแนว ให้คำปรึกษา 
- บริการช่วยเหลือด้านการพัฒนา ฝึกอบรม 

 

5.1.1 ระบบการให้บริการจัดหางาน 

จากการศึกษาพบว่าระบบการบริหารจัดการด้านการหางานของประเทศที่ศึกษา ส่วนใหญ่บริหารใน
ลักษณะของการกระจายอำนาจ (decentralize) ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ผ่านหน่วยงานการให้บริการ
เช่น ศูนย์การให้บริการผู้ทำงาน ซึ่งภายในหน่วยงานอาจมีบริการเพื่อการจัดหางาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ให้คำปรึกษาด้านการแนะแนวอาชีพ การพัฒนาฝึกอบรม การให้สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ  

การให้บริการด้านการหางานจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจะมีการร่วมมือกันทั้งสองภาคส่วน 
แต่ในบางประเทศหน่วยงานภาครัฐอาจมีบทบาทสูงกว่า  
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ตารางท่ี 5.1 แสดงระบบการให้บริการจัดหางานของประเทศต่างๆ 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เกาหลใีต้ 
เยอรมน ีออสเตรเลีย  

- ประเทศที ่ ได ้ม ีการศึกษามามีนโยบายการให้บร ิการมีล ักษณะ 
Decentralize ผ่านศูนย์บริการตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแต่ละ
ศูนย์จะให้บริการที่หลากหลาย ทั้งด้านการหางาน การพัฒนาศักยภาพ 
สวัสดิการต่างๆ การข้อมูลต่างๆ โดยศูนย์ให้บริการส่วนใหญ่ได้นำงาน
ประเภทต่างๆ เช่น การจับคู่ตำแหน่งงาน (job matching) การฝึกอบรม 
(Vocation training service) สวัสดิการการจ้างงาน (employment 
welfare) รวมอยู่ในช่องทางบริการเดียวกัน (เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหราช
อาณาจักร ส่วนเกาหลีใต้อยู่ในระหว่างดำเนินการ) ยกเว้นออสเตรเลีย
ที ่ศูนย์บริการแต่ละแห่งอาจทำหน้าที ่เฉพาะด้าน เนื ่องจากได้รับ 

การอนุญาตเฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้น 
- โดยช่องทางการให้บริการ มีทั ้งช ่องทางออนไลน์ เช ่น เว ็บไซต์  

ทางโทรศัพท์ และการให้คำปรึกษารายบุคคลที่ศูนย์บริการ 

 
5.1.2 การสนับสนุน กำกับ ดูแล บริษัทจัดหางาน 

เนื่องจากในแต่ละประเทศ มีบริษัทจัดหางานที่เป็นเอกชนดำเนินการให้บริการด้วย หน่วยงานภาครัฐ
ในหลายประเทศจึงมีการดำเนินการกำกับ ดูแล สนับสนุน บริษัทเหล่านี้ โดยวิธีการต่างๆ โดยมีทั้งการกำกับให้
เป็นไปตามข้อบังคับ การส่งเสริมสนับสนุนบริษัทจัดหางานที่มีการดำเนินงานที่ดี หรือสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ มีการกำหนดให้บริษัทจัดหางานรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการหางาน  

ตารางท่ี 5.2 แสดงระบบการสนับสนุน กำกับ ดูแล บริษัทจัดหางานของประเทศต่างๆ 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
ญี่ปุ่น - มีการให้ผู ้ร ับบริการทำการให้ความเห็น (review) บริษัทเหล่านี้

หลังจากได้รับบริการ 
- ให้ข้อมูลการได้รับการรับรองหรือรางวัลต่างๆ ในประกาศในเว็บไซต์ 

การหางาน ตัวอย่างเช่น การได้รับการรับรอง/รางวัล ด้านสิทธิผู้เป็นแม่ 
ด้านการสนับสนุนการทำงานเยาวชนและหนุ่มสาว ด้านการสนับสนุน
ความเท่าเทียมกันในการทำงาน ฯลฯ 

ออสเตรเลีย - การประเมินบริษัทจัดหางานของรัฐ ( job active) และของเอกชน  
โดยใช้ KPI ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน และอื่นๆ รวมทั้งการให้
ประชาชนมาให้เรทติ้ง (star) ด้วย   

เกาหลีใต้ - ในเกาหลีใต้บริษัทจัดหางานของรัฐบาลจะมีบทบาทสูง และคนหางาน
จะใช้หน่วยงานของรัฐบาลเป็นหลักมากกว่าเอกชน แต่ มีการร่วมมือ
เข้ามาเป็น partner ในวิธีต่างๆ เช่น ร่วมกันจัดกิจกรรม (co-hosting)  
การจ้างบริษัทจัดหางานเป็น outsource ในบางโครงการ  
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ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
เยอรมนี  - รัฐบาลมีการให้คูปองแก่คนหางานเพื ่อนำไปใช้ในการจ้างบริษัท 

จัดหางานเอกชนที่เป็นเครือข่ายเพ่ือรับบริการ เสมือนว่ารัฐบาลได้จ้าง
บริษัทจัดหางานเหล่านั้นในการให้บริการแบบ outsource   

เยอรมนี  สหราชอาณาจักร - บางประเทศมีการประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ และความโปร่งใส
ของบริษัทจัดหางาน และองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ
ตลาดแรงงาน เช่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร 

ออสเตรเลีย - ให้เอกชนประมูลราคาแล้วประเมินผลงาน (เช่น จำนวนผู้ที่มาใช้บริการ 
ความสามารถได้งานภายในกี่เดือน โดยรัฐบาลมีเงินสนับสนุนในบางบริการ) 

- สำหรับการโฆษณาตำแหน่งงานจะมีข้อกำหนดเพื่อกำกับดูแลต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น  
- มีการจัดประเภทงานอย่างถูกต้อง 
- ลักษณะของตําแหน่งงาน ใช้คำที่สื่อความหมาย ให้คําอธิบายชัดเจน 
- ระบุบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องได้ชัดเจน 
- ระบุค่าใช้จ่ายใดๆ ทีค่นหางานจะต้องลงทุนหรือชําระเงินล่วงหน้า 
- ระบุชั ่วโมงของงาน ทั้งจํานวนชั่วโมงที่พนักงานจะทํางาน หรือ

จํานวนชั่วโมงต่ำสุดที่พนักงานคาดว่าจะทํางาน   
- ไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ หลักสูตรการพัฒนาส่วนบุคคล

หรือการฝึกอบรม การโปรโมตเว็บไซต์การพนันหรือการพนัน  
- หากต้องมีการทดสอบทางการแพทย์หรือยาและแอลกอฮอล์ก่อน

การจ้างจะต้องระบุด้วย 
o เมื่อมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างจะต้องปฏิบัติต่อไปนี้: 
- หากมีการเจรจาต่อรองค่าจ้าง จะต้องระบุช่วงเงินเดือนหรืออัตรา

รายชั่วโมงไว้ 
- หากมีค่าคอมมิชชั ่น จะต้องบอกอัตราของค่าคอมมิชชั ่น และ 

ช่วงของรายได้ท่ีเป็นไปได้ 
- ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับรายได้เป้าหมาย (OTE) 
o นอกเหนือจากนั้นอาจมีรายละเอียดอื่นๆ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับกรณีงานอิสระ งานที่รับไปทำที่บ้าน  
สหราชอาณาจักร   มีข้อกำหนดเพื ่อกำกับดูแลบริษัทจัดหางานในกรณีการดำเนินธุรกิจ

ตัวแทนจัดหางานหรือธุรกิจจัดหางานที่ประกาศไว้ชัดเจน โดยสิ่งที่จะต้อง
ปฏิบัติเป็นหลักมีดังนี ้
o รักษาความลับของคนหางานและผู้จ้างงาน 
o ไม ่ม ีการเร ียกร ้องที ่ ไม ่สมควร เช ่น การเร ียกเก็ บเง ินกรณีที่  

ไม่เหมาะสม หักเงินจากการจ่ายเงินเดือนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เก็บค่าเครื่องแบบพนักงาน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

o ตรวจสอบว่าลูกจ้างจะได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น มีการจ่ายเงิน
เพิ ่มเติมในการทำงานวันหยุด จ่ายค่าแรงขั ้นต่ำตามที ่กำหนด  
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ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
ไม่บังคับให้ทำงานนานเกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีการจัดทำสัญญา 

ที่เป็นธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อพวกเขาเริ่มงาน 
o ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดหาคนงานชั่วคราวกรณีที่ต้องการ

หาการทดแทน 
ข้อกำหนดในการโฆษณา ประกาศ ในด้านการจัดหางาน 
o ข้อความจะต้องระบุรายละเอียดที่เพียงพอ เช่น ชื่อ ผู้จ้าง เอเย่น ต์  

การระบุลักษณะงาน เช่น งานชั ่วคราวหรือถาวร และต้องมีการ
ประกาศที่เป็นภาคภาษาอังกฤษด้วย 

o ในกรณีที่มีการระบุค่าตอบแทน จะต้องระบุข้อมูลเพิ่มในด้านของ
ลักษณะงาน พ้ืนที่ทำงาน ประสบการณ์ข้ันต่ำที่ต้องการ รายละเอียด
ของการฝึกฝน อบรม ที่จำเป็นในการทำงาน   

 
5.1.3 บริการช่วยเหลือด้านการแนะแนว ให้คำปรึกษา 

ในด้านการให้คำปรึกษานั้น นอกเหนือจากการแนะแนวอาชีพแล้ว ยังมีการให้คำแนะนำด้านอื่นๆ   
อีกหลายด้าน เช่น การให้คำปรึกษาในการพัฒนาทักษะตามสายอาชีพ (career development) การพัฒนา
เพื่อสร้างโอกาสในการเปลี ่ยนงานไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า สิทธิประโยชน์ในการได้รับการช่วยเหลือต่างๆ 
คำแนะนำด้านจิตวิทยาและอ่ืนๆ 

การให้คำแนะนำของประเทศต่างๆ มีหลากหลายช่องทางและวิธีการ โดยส่วนใหญ่มีทั้งการให้ข้อมูล
ทางออนไลน์ การทำแบบทดสอบ และการพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือส่งไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ตารางท่ี 5.3 บริการช่วยเหลือด้านการแนะแนว ให้คำปรึกษาของประเทศต่างๆ 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 

การแนะแนวในการหางาน อาชีพ การพัฒนาทักษะ และสวัสดิการ สิทธิ ฯลฯ 
ภายในช่องทางหรือหน่วยงานเดียวกัน โดยใช้เว็บไซต์ โทรศัพท์ และ
พบปะกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ (นอกจากนั้น ในประเทศญี่ปุ่น 
มีการให้คำปรึกษานอกสถานที่อีกด้วย) 
การให้คำปรึกษาเหล่านี้ ดำเนินการแนะแนวในหลายด้าน เช่น 
o แนะแนวในการหางานที่ตรงกับความถนัดและความต้องการตลาด 
o แนะนำการพัฒนาอบรมเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติที่ตรงกับตลาดแรงงาน 
o แนะนำในด ้านความก ้าวหน ้าในสายอาช ีพ การพัฒนาไปสู่

ความก้าวหน้าที ่ต ้องการ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด  
สภาวะแวดล้อมต่างๆ  

o การให้บริการช่วยจัดทำ resume และการกรอกใบสมัคร  
o สวัสดิการ มาตรฐานแรงงาน ความมั่นคงการจ้างงาน สิ่งแวดล้อม 

ในการทำงาน ความเท่าเทียม และอ่ืนๆ 
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 5 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
นอกจากนั้น ศูนย์บริการในญี่ปุ่นยังมีการให้คำปรึกษาในด้านอ่ืนคือ  
o ให้การปรึกษาโดยนักจิตวิทยา กรณีท้อใจจากการหางาน  
o ให้คำปรึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงาน กรณีเปลี่ยนจากงาน

อิสระมาเป็นงานประจำ 
สหราชอาณาจักรเป็นตัวอย่างของการให้ข้อมูลแนะนำอาชีพต่างๆ  
ในเว็บไซต์ซึ ่งมีรายละเอียดสมบูรณ์มาก เช่น ลักษณะงาน เงินเดือน 
ระยะเวลาทำงานโดยเฉลี่ย คุณสมบัติ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ อีกทั้งการให้บริการออนไลน์ ทั้งการทดสอบศักยภาพ  
การค้นหาอาชีพที่เหมาะสม และการค้นหาโปรแกรมพัฒนาออนไลน์ ที่มีอยู่มาก 

ออสเตรเลีย  การแนะแนวทางในการหางาน การพัฒนาทักษะต่างๆ โดยจะมีหน่วยงาน
ให้บริการ (service provider) ตามพื้นที่ต่างๆ โดยแต่ละผู้ให้บริการอาจ
มีบริการที่แตกต่างกันไป เช่น โปรแกรมในช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมาย วัยเด็ก 
เยาวชน วัยกลางคน กลุ่มผู้พิการ กลุ่มที่ทำงานในที่ห่างไกล ซึ่งจะมีโปรแกรม
การแนะแนวที่ต่างกัน 

สหราชอาณาจักร เยอรมนี  
เกาหลีใต้ 

มีการให้บริการทดสอบความถนัดทางอาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือการแนะแนว
อาชีพในระดับต่างๆ ที่แตกต่างกันในช่วงวัยของการทำงาน ตัวอย่างเช่น 
- สหราชอาณาจักร มีการแยกแบบทดสอบ เป็น 3 รูปแบบ คือ ระดับ

เริ่มต้นทำงาน (start your career) การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
(progress your career) การกลับเข้ามาหลังออกจากงาน (return to work)  

- เยอรมนี มีบริการวิเคราะห์ว ัดศักยภาพ การประเมินคุณสมบัติ
คนหางาน (ทั ้งออนไลน์ และออฟไลน์) ก่อนเข้าสู ่การพิจารณาให้
คำปรึกษาสายอาชีพหรือให้การฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อทำการพัฒนา
คนหางานที่ตรงกับความต้องการให้สายอาชีพ  

- เกาหลีใต้ มีการทดสอบเพื่อให้ได้การรับรอง (job certificate exam)  
ในบางดา้นเพื่อใช้ในการสมัครงาน 
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 5 - 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

แผนภาพที่ 5.1  
ตัวอย่างเว็บไซต์แนะนำอาชีพต่างๆ ของสหราชอาณาจักร 

ซึ่งมีรายละเอียดเช่น ลักษณะงาน เงินเดือน ระยะเวลาทำงาน
โดยเฉลี่ย คุณสมบัติ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

การศึกษา ฯลฯ 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

 

 

 5 - 11 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

แผนภาพที่ 5.2 เว็บไซต์ของ National Career Services สหราชอาณาจักร มีการให้บริการออนไลน์  
ทั้งการทดสอบศักยภาพ การค้นหาอาชีพที่เหมาะสม และการค้นหาโปรแกรมพัฒนา โดยมีข้อมูลจำนวนมาก 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.3 ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์เพื่อแนะนำอาชีพที่เหมาะสม ของสหราชอาณาจักร 
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 5 - 12 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

แผนภาพที่ 5.4 หน่วยงานภาครัฐของออสเตรเลีย คือ jobactive จะทำงานผ่านผู้ให้บริการ  
(service provider) ซึ่งมีอยู่ในหลายพื้นที่ โดยแต่ละผู้ให้บริการจะมีโปรแกรมการให้บริการที่ต่างกัน 

 
5.1.4 บริการช่วยเหลือด้านการพัฒนา ฝึกอบรม 

จากตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า ประเทศเหล่านี้ไม่ได้แยกประเด็นการจัดหางานกับการพัฒนาแรงงานออก
จากกัน แต่มองว่าการพัฒนา ฝึกอบรม (ทั้งผู้ที่กำลังหางาน ผู้ที่มีงานทำแล้วและต้องการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนอาชีพ 
ในสถานที่ทำงานใหม่หรือที่ทำงานเดิม) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดหางาน และส่งเสริมการมีงานทำ และ
จุดประสงค์ของการฝึกอบรมนั้นมิใช่เพ่ือการสร้างโอกาสในการได้งานแล้ว ยังเป็นการพัฒนาสายอาชีพ (career 
development) ในแต่ละช่วงวัยของการทำงานอีกด้วย 

 
ตารางท่ี 5.4 บริการช่วยเหลือด้านการพัฒนา ฝึกอบรมของประเทศต่างๆ 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น 
เยอรมนี เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 

- ประเทศเหล่านี้มีแนวคิดว่าการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาสายอาชีพ 
(career development) มากกว่าเพียงการสร้างโอกาสในการหางาน
ทำ จึงมีการแนะแนวในด้านการฝึกอบรม (Vocation Guidance)  
ในหลายช่วงวัยการทำงาน เช่น ในช่วงวัยการเริ่มต้นหางาน การฝึกอบรม
เพื่อหางานใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าเดิม การฝึกอบรมเพื่อกลับมาทำงาน 

ในอาชีพที ่เคยศึกษามาก่อน มีการแนะนำด้าน re skill, up skill  

เพ่ือสร้างโอกาสในการหางานหรือทำงานให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น  
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 5 - 13 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
- ช่องทางการให้บริการแนะแนว มีทั้งพบปะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ การให้

ข้อมูลทางออนไลน์ ส่วนสหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ มีช่องทาง
ให้บริการทาง webchat  

- นอกจากนั้น ในบางประเทศ (เยอรมนี เกาหลีใต้) มีการให้บริการ
ฝึกอบรมออนไลน์ เฉพาะบางทักษะที่เป็นพื้นฐาน เช่น คอมพิวเตอร์ 
การตลาดออนไลน์ การบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน จึงมีการจัดกลุ่ม
ผู้รับบริการเป็นกลุ่มเฉพาะแต่ละกลุ่ม เพ่ือการพัฒนาที่แตกต่างกันตาม
สถานะ ตัวอย่างเช่น   
o เกาหลีใต ้แยกเป็น ผู้ที่ขาดทักษะ คนรุ่นใหม่ ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา 

ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น  
o ออสเตรเลีย มีโปรแกรมฝึกงานจำนวนมากที่มีความแตกต่างในแต่ละ

ช่วงวัยเช่น เยาวชน วัยกลางคน ซึ่งจะมีโปรแกรมการแนะแนวที่ต่างกัน 

สหราชอาณาจักร - National Career Service มีช่องทางการแนะแนวการฝึกอบรมทาง
เว็บไซต์ที่ดีและมีมากมาย สามารถฝึกอบรมออนไลน์ได้ฟรี มีขั้นตอน 

การทดสอบ การพัฒนา หางานหลังจากการพัฒนา เป็นขั้นตอน โดย
ดำเนินการผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก และสามารถได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้เชี่ยวชาญได ้

สหราชอาณาจักร - การส่งเสริมการฝึกงาน (apprentice) โดยสนับสนุนให้ทดลองทำงาน 
โดยได้ค่าแรง สามารถทดสอบและพัฒนาสมรรถนะในขณะฝึกงาน  
ได้โอกาสในการฝึกอบรม  

- มีการให้ข้อมูลข่าวสาร ค้นหา และสนับสนุนการพัฒนาโดยการฝึกงาน
รูปแบบต่างๆ เช่น traineeship apprenticeship internship ซึ่งเปิด
โอกาสให้ผู้มีงาน หรือผู้ว่างงาน เข้ามารับการฝึกงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
และสร้างโอกาสในการทำงาน 

ออสเตรเลีย มีรูปแบบการพัฒนาโดยการฝึกงานในหลายรูปแบบ ตามช่วงอายุ  และ 

ช่วงวัยของการทำงานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น 
o โปรแกรม Transition to Work สำหรับเยาวชน (อายุ 15-24 ปี)  

ที่ต้องการหาประสบการณ์โดยทดลองทำงาน ซึ่งทำให้ได้การเรียนรู้
แบบเร่งรัด สร้างความพร้อมในการทำงานมากกว่าการเรียนเพียง
อย่างเดียว พบปะกับผู้คนในแวดวงอาชีพที่สนใจ เรียนรู้การอยู่ใน
ชุมชนต่างๆ และเชื่อมต่อกับระบบการศึกษา  

o โปรแกรม on-the-job experience สำหรับกลุ่มผู้ที่มีงานทำแล้ว 
และต้องการเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ิมเติมในวิชาชีพเฉพาะ หรือเรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ สามารถรับโครงการฝึกงานที ่สถานประกอบการ  
ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการแสดงความสามารถให้กับสถานประกอบการ 
และเพ่ิมโอกาสในการไดง้านใหม่อีกด้วย  

o Career Transition Assistance (CTA) เป็นโปรแกรมสำหรับกลุ่ม 

ผู้ที ่มีอายุเกิน 45 ปีที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือสร้างทักษะใหม่  
ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่างานเดิม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

 

 

 5 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

แผนภาพที่ 5.5 ตัวอย่างเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร รวบรวมการฝึกทักษะต่างๆ ในสายอาชีพไว้ 
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5.2 การพัฒนาฐานข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในด้านการหางานคือ ข้อมูลและข่าวสารด้านตลาดแรงงาน ทั้งการให้ข้อมูล
แก่ผู้รับบริการ และการจัดทำฐานข้อมูล การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงาน เพ่ือให้มีความเหมาะสม
ต่อการนำไปใช้งาน 

 
5.2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

ช่องทางที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ ทางเว็บไซต์ โดยในหลายประเทศได้มีการเชื่อมโยงหรือรวบรวม
ข้อมูลตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกันเพื่อให้คนหางานมีความสะดวกในการสืบค้น นอกจากนั้น  
คนหางานอาจได้รับข้อมูลจากด้านอื่นๆ เช่น จากงานมหกรรมแรงงาน (job fair) ที่มีการจัดทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน นอกจากนั้น คนหางานยังสามารถใช้บริการที่ศูนย์การจัดหางาน
ในพ้ืนที่ต่างๆ ไดด้้วย   

ตารางท่ี 5.5 การให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประเทศต่างๆ 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย 
เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
 

ประเทศทุกแห่งศึกษามีการใช้ เว ็บไซต์ในการให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
ตลาดแรงงาน โดยมีลักษณะต่างๆ คือ  
- เว็บไซต์หางานของรัฐบาล เช่น Find a job ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 

Hellowork ของญี่ปุ่น เว็บไซต์หางานของรัฐบาลเกาหลีใต้ในพื้นที่ต่างๆ 
เช่น seoul global center  

- เว็บไซต์ของรัฐบาลที่รวบรวมข้อมูลจาก agency ต่างๆ ตัวอย่างเช่น
jobactive ของออสเตรเลีย jobborse ของเยอรมัน จะรวมข้อมูลของ
บริษัทจัดหางานเอกชนเข้าไว้ด้วยกัน และมีข้อมูลจากรัฐบาลด้วย 
เพื่อให้คนหางานสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งจากการค้นหา
เพียงเว็บไซต์เดียว  

- เว็บไซต์เหล่านี้มีการจัดข้อมูลแยกตามมิติที่หลากหลาย เช่น ตามพ้ืนที่ 
อาชีพ ตำแหน่งงาน วุฒิ ประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงแต่ละประเทศอาจมี
ความแตกต่างกัน   

สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย 
 

การกำกับดูและและส่งเสริมในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน
ของบร ิษ ัทจ ัดหางานเอกชนในแต ่ละประเทศม ีล ักษณะต ่างกัน 
ตัวอย่างเช่น  
- สหราชอาณาจักร มีข้อกำหนดในการโฆษณา ประกาศ ในด้านการจัดหางาน 

รายละเอียดข้อมูลที ่แจ้งไว้ เช่น แจ้งลักษณะงาน พื ้นที ่ทำงาน 
ประสบการณ์ข้ันต่ำที่ต้องการ ฯลฯ 

- ญี่ปุ ่นมีการแสดงตรารับรองสำหรับบริษัทนายจ้าง ที่ได้การรับรอง 
ในด้านการดูแลพนักงานที่ดี ตัวอย่างเช่น   
o การรับรอง Yusubiru nintei สำหรับบริษัทที่สนับสนุนการจ้างงาน 

การฝึกอบรมเยาวชน และคนหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่  
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ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
o การรับรอง Tomonin สำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อความสุข

ในการทำงาน มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลดความเครียดและ 

อ่อนล้าในการทำงาน ฯลฯ 
o การรับรอง Kurumin สำหรับบริษัทที่สนับสนุน ช่วยเหลือด้านการ

เลี้ยงดูบุตร เช่น ให้สิทธิของพนักงานที่สามารถได้เวลาในการเลี้ยงดู 
ให้ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดู อนุญาตให้ผู้ชายไปเลี้ยงดูเด็กได้ 

o การรับรอง Eruboshi สำหรับบริษัทที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
สิทธิที่เท่าเทียมกันของสตรี  

- ญี่ปุ่นมีการให้คนหางานทำการรีวิวบริษัทจัดหางาน และมีฐานข้อมูล
รายชื่อบริษัทที่ไม่แนะนำให้ไปสมัคร (black list) เช่น บริษัทที่เคยผิด
กฎหมายแรงงาน เป็นข้อมูลให้บริษัทจัดหางานทราบ เพื่อที ่จะไม่
ประกาศหางานให้กับบริษัทเหล่านี้ 

- ออสเตรเลียมีการให้เรทติ้ง (star) แก่บริษัทจัดหางานแต่ละแห่งที่ได้มี
การประกาศลงเว็บไซต์หางาน 

สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย บางประเทศเช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย มีการสอน การเรียนรู้ 
เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำทางเว็บไซต์ ที่สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่ายในหลากหลายด้าน ตัวอย่างเช่น แนะนำช่องทาง
การหางานต่างๆ เทคนิคทำให้ได้งาน แนวทางการพัฒนาทักษะ ข้อมูล
การให้ความรู้ทั่วไป เช่น สอนวิธีการเขียน resume เทคนิคการสัมภาษณ์  
บริษัทหางาน 

เกาหลีใต้ การมีกิจกรรม job fair (เช่น Korean Job World ของรัฐบาลเกาหลี  
ซึ่งมีทั้งกลุ่ม small specific และ large general) โดยมีการร่วมมือกับ
ภาคเอกชน (co-hosting)  

ออสเตรเลีย มีการให้ข้อมูลข่าวสารในบริการต่างๆ นอกเหนือจากกรณีทั่วไป เช่น 
- ข้อมูลด้านการฝึกงาน (apprenticeship) ของรัฐบาล  
- การช่วยเหลือสำหรับชนกลุ่มน้อย (อะบอริจิน) 
- การทำงานด้านการเกษตร โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีงาน

ตามฤดูกาลจำนวนมาก 
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 5 - 17 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.6 ตัวอย่างเว็บไซตห์างานของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่มีตำแหน่งงานจำนวนมาก  
อีกทั้งมีการสืบค้นในมิติต่างๆ และให้รายละเอียดงาน โดยท่ีมีข้อกำหนดของรัฐบาลในด้านเนื้อหา 

ที่ครบถ้วนของการโฆษณางานโดยเฉพาะ 
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 5 - 18 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

แผนภาพที่ 5.7 เว็บไซต์ค้นหางานของภาครัฐญี่ปุ่น  
ซึ่งแสดงตัวเลือกบริษัทที่ได้รับการรับรองหรือรางวัลประเภทต่างๆ ในด้านการส่งเสริมแรงงานด้วย 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.8 เว็บไซต์หางาน Seoul Global Center ของรัฐบาลกรุงโซล 
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แผนภาพที่ 5.9 องค์กรเอกชน Agency central ของสหราชอาณาจักร ที่รวบรวมการหางานจากหลาย
บริษัทจัดหางานในช่องทางเดยีวกัน โดยใช้เลือกผ่านตัวกรอง เช่น อุตสาหกรรม พื้นที่ ลักษณะการจ้างงาน ฯลฯ 
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 5 - 20 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

แผนภาพที่ 5.10 Jobactive ของรัฐบาลออสเตรเลีย มีการรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจัดหางานหลายแห่ง
มารวมกัน ผ่านตัวกรองตำแหน่งงาน อุตสาหกรรมและพื้นที่  
และมีการให้ rating star แก่บริษัทจัดหางานที่แตกต่างกัน 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.11 Jobboerse ของรัฐบาลเยอรมนี เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากรัฐบาลและ 

บริษัทจัดหางานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี
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แผนภาพที่ 5.12 Jopus เว็บไซต์หางานของ Hello work ญี่ปุ่น 
 
 

    
 

แผนภาพที่ 5.13 การให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ตัวอย่างเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการสมัครงาน  
การเขียน resume ของออสเตรเลีย 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.14 เว็บไซต์แนะนำการหาประสบการณ์ด้วยการฝึกงาน การช่วยเหลือสำหรับชนกลุ่มน้อย 
(อะบอริจิน) การจ้างงานตนเอง งานเก็บผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรของออสเตรเลีย 
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5.3 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 

การดำเนินงานในด้านการหางานกับชาวต่างด้าวในแต่ละประเทศมีทั้งการกำกับตามข้อกำหนด 
ระเบียบ กฎหมาย การสนับสนุนช่วยเหลือชาวต่างด้าวเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการหางาน สร้างโอกาสในการ
หางานได้มากขึ้น และการสนับสนุนการสรรหาชาวต่างด้าวทีม่ีความสามารถพิเศษซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศนั้น  

ประเทศที่ศึกษาส่วนใหญ่จะมีบริษัทจัดหางานเอกชนที่เชี ่ยวชาญในการจัดหาแรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะมาจั้ดตั้งและดำเนินการ โดยบางบริษัทจะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น บริษัท NODE Inc. (ญี่ปุ่น) 
มุ่งเน้นกลุ่มคนหางานในอาเซียน และมีการสื่อสารเป็นภาษาไทย    

 
ตารางที่ 5.6 การพัฒนาระบบการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวของประเทศต่างๆ 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ - ญี่ปุ่น และ เยอรมนี รัฐบาลมีการจัดทำศูนย์ข้อมูลและเว็บไซต์ สำหรับ

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ มีเนื้อหาที่เอ้ือต่อการสืบค้นข้อมูล (simplified 
job search) เช่น การใช้ภาษาท่ีง่าย หรือมีการแปลภาษา  

- ญี่ปุ่น และเยอรมนี มีการให้บริการในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 

การหางานเป็นภาษาต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน  
- เยอรมนี มีการฝึกอาชีพ การฝึกทักษะในโรงเรียนและวิชาชีพสำหรับ

ชาวต่างชาติ และบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ
และโอกาสในการศึกษาต่อ รวมทั้งการสนับสนุนจ่ายค่าเล่าเรียนและ 

ค่าเดินทาง ในการมารับบริการอีกด้วย 
- เกาหลีใต้มีหน่วยงานของรัฐบาลที่ทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือการจ้างงาน

และให้คำปรึกษาช่วยเหลือชาวต่างชาติโดยเฉพาะ คือ หน่วยงาน KEAD 
มีบริการต่างๆ เช่น  
o ช่วยเหลือด้านภาษา การแปล 
o การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
o การให้คำปรึกษา ความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ย 
o การประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ 
o สิทธิมนุษยชน ความรุนแรง การโกง อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว 

สหราชอาณาจักร มีบริการและสิทธิพิเศษสำหรับการส่งเสริมให้คนหางานชาวต่างชาติใน
อาชีพที่ขาดแคลนหรือมีทักษะพิเศษ เช่น ส่วนลดค่าวีซ่า มีฐานข้อมูล
อาชีพในกลุ่มอาชีพที่ขาดแคลนให้สามารถค้นหา เช่น ระบุพ้ืนที่ขาดแคลน 
ระดับค่าตอบแทน ฯลฯ เพ่ือให้ข้อมูลกับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ  

เยอรมนี  มีมาตรการช่วยเหลือที่แตกต่างกันสำหรับคนหางานที่มาจากประเทศ
ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เยอรมนี มีมาตรการพิเศษที่ต่างกันระหว่างกลุ่ม
ประเทศ EU และกลุ่มประเทศโลกที่สาม 

ญี่ปุ่น หน่วยงานรัฐบาลมีการส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติให้สามารถหางานทำที่
ญี่ปุ่นได้อีกด้วย 
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แผนภาพที่ 5.15 เว็บไซต์ของรัฐบาลเยอรมนี ที่บริการข้อมูลสำหรับชาวต่างด้าวโดยเฉพาะ 
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แผนภาพที่ 5.16 เว็บไซต์ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้บริการหางานและการศึกษาของชาวต่างด้าว 
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5.4 การขยายโอกาสการมีงานทำของกลุ่มบุคคลพิเศษ 

ทุกประเทศท่ีศึกษามีการสนับสนุนเพ่ือขยายโอกาสในการมีงานทำของกลุ่มบุคคลพิเศษกลุ่มต่างๆ โดย
แต่ละประเทศอาจระบุกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน แต่กลุ่มใหญ่ที่ได้รับการให้ความสำคัญที่สุดได้แก่ กลุ่มผู้พิการ 
ซ่ึงมีมาตรการช่วยเหลือจำนวนมากและหลากหลาย นอกจากนั้นแล้วยังมีกลุ ่มอื ่นๆ คือ กลุ ่มผู ้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น คนยากจน คนไร้บ้าน กลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย รวมทั้ง
กลุ่มท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งแต่ละประเทศอาจให้ความสำคัญท่ีแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 5.7 การขยายโอกาสการมีงานทำของกลุ่มบุคคลพิเศษในประเทศต่างๆ 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี   การให้บริการกลุ่มบุคคลพิเศษในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่มีการมุ่งเน้น

กลุ ่มผู ้พิการมากที่สุด โดยประเทศที่ทำการศึกษาจะมีการช่วยเหลือ 

ผู ้พิการอยู ่ทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศมีการให้บริการ
เฉพาะด้านสำหรับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น  
- ญี่ปุ ่น เยอรมนี มีมาตรการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยังสามารถทำงานได้  

แต่อยู่ในระหว่างการรักษาต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างพักฟ้ืน 
ผู้ป่วยเบาหวาน มะเร็ง  

- เกาหลีใต้ มกีารช่วยเหลือกลุ่มคนหางานวัยกลางคน (middle aged) 
เช่น ศูนย์ข้อมูลคนหางานวัยกลางคน  

- ญี่ปุ่น มีมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุตามกลุ่มอายุต่างๆ   
- เยอรมนี มีการช่วยเหลือกลุ ่มสตรีมีครรภ์ พ่อหรือแม่เลี ้ยงเดี ่ยว  

(สงเคราะห์ตามอายุและจำนวนบุตร)  
- เกาหลีใต้ มีกลุ ่มผู ้ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ เช่น คนยากจน  

คนไร้บ้าน คนงานก่อสร้างรายวัน   
- เกาหลีใต้ เยอรมนี มีกลุ่มผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย  

 การช่วยเหลือผู้พิการ 
สำหรับกลุ่มผู้พิการ จะเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุด โดยมีการ
ช่วยเหลือต่างๆ ที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนี้ 

ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เกาหลใีต้ 
ออสเตรเลีย เยอรมนี  

การให้ข้อมูล ข่าวสาร 
- ทุกประเทศมีบร ิการการให้คำปร ึกษา แนะนำ แนะแนว โดย

ผู้เชี่ยวชาญที่ให้การปรึกษา โดยมีบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
มีหน่วยงานช่วยเหลือให้คำปรึกษา ด้านการหางาน การแนะแนว 

โดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้การปรึกษาผู้พิการเฉพาะ  
- ศูนย์บริการ Hello work ของรัฐบาลญี่ปุ่น มีการให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยให้คำแนะนำปรึกษา ข่าวสาร 
และการส ่งต ่อ และสร ้างเคร ือข ่ายก ับหน ่วยงานอ ื ่นๆ  เช่น 
Employment and Life support Centers for Persons with 
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ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
Disability โรงพยาบาล โรงเรียนสำหรับกลุ่มคนพิเศษ ศูนย์การอบรม
ท้องถิ่น ฯลฯ และมีการจัดงานในการทำงานผู้พิการ ให้ข้อมูลข่าวสาร 
การหางาน 

- ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ ่น มีเว็บไซต์หางานของผู้พิการ
โดยเฉพาะ โดยให้ข้อมูลเช่น การหางาน การปรับเปลี่ยนสถานที่
ทำงานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย สิทธิตามกฎหมาย ฯลฯ 

- สหราชอาณาจักรจะมีการให้เครื่องหมายสัญลักษณ์ในเว็บไซต์หางาน  
ที่แสดงถึงองค์กรที่ยินดีหรือมีข้อกำหนดให้รับผู้พิการไปทำงานด้วย  

- ญี่ปุ่นมีศูนย์ข้อมูลการจ้างงานผู้พิการ (The central information 
center for Disability Employment (Sumida-ku) โ ด ย เ ฉ พ า ะ  
ซ่ึงจะมีข้อมูลและที ่ปร ึกษา และมีการจัดทำข้อมูล คำแนะนำ  
การบริหารจัดการในการจ้างผู้พิการในรูปแบบคู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ     

ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร 
เยอรมนี เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 

การพัฒนาฝึกอบรม 
- ทุกประเทศมีการให้ข้อมูลความช่วยเหลือแก่ผู้พิการตามศูนย์ข้อมูล

การหางานต่างๆ และอาจมีบริการอื ่นๆ เช่น การทดสอบทักษะ 
(สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย) ความสนใจ (สหราชอาณาจักร) 
สำหรับผู้พิการ เพ่ือให้แนวทางในการพัฒนาทักษะ อาชีพ ต่อไป  

- การพัฒนาทักษะโดยการฝึกอาชีพต่างๆ  การสอนงาน ฝึกงาน การให้
ทดลองทำธ ุรก ิจ การพัฒนาสายอาชีพ (career development)  
แก่ผู ้พิการ โดยบางประเทศ (เกาหลีใต้ ญี่ปุ ่น ออสเตรเลีย) มีศูนย์
ฝึกอบรมผู้พิการโดยเฉพาะ อีกทั้งบริการวิเคราะห์ศักยภาพ พยายาม
หาจุดเช ี ่ยวชาญ เพื ่อให้สามารถนำศักยภาพที ่โดดเด่นไปใช้ใน 

การหางานได ้
- ญี ่ป ุ ่นมีศูนย์การฝึกอบรมผู ้พ ิการในท้องถิ ่น (Local Vocational 

Centers for Persons with Disabilities) ดำ เน ิ น ก า ร โ ด ย  JEED  
ทำการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ก่อนที่จะให้คำแนะนำในการ
ปรับตัวในการทำงานโดย job coach ศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการและพัฒนาอาชีพ 
โดยการอบรมโปรแกรม ที่ผู้พิการสามารถทำงานได้ เช่น การใช้ซอฟต์แวร์
การวาดภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ งานบัญชี และมีการฝึกอาชีพสำหรับ 

ผู ้พิการทางสติปัญญาโดยเฉพาะ เช่น งานสำนักงานบางตำแหน่ง  
งานโรงแรม งานประกอบชิ้นส่วน ฯลฯ  

- นอกจากนั้นยังมีบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย  
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกับชุมชนท้องถิ่น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร มีบริการให้การช่วยเหลือ 

ผู้พิการในการจัดตั้งธุรกิจ สหราชอาณาจักรมีหลักสูตรเร่งรัดให้ผู้พิการ
ฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปรับตัวในการทำงานได้ โดยการพิการไม่เป็น
อุปสรรค 
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ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
 การให้ความช่ายเหลือในด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ 

- นอกเหนือจากการช่วยเหลือในด้านการทำงานโดยความพิการไม่เป็น
อุปสรรคแล้ว บางประเทศยังให้ความสำคัญต่อปัญหาในด้านสังคม 
อารมณ์ จิตใจ เช่น 

- ญี่ปุ่นมีการสอนการปรับตัวทั้งในด้าน 1. การทำงาน 2. การใช้ชีวิตใน
สังคม 3. การจัดการอารมณ์ ความเครียด โดยผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น  
o การทดสอบศักยภาพ 
o การทดลองทำงานในสถานที่ทำงานจริงในงานที่สนใจ เพื่อทดสอบ

ศักยภาพในการทำงานนั้น 
o การให้คำแนะนำในการหางาน  
o การให้ความช่วยเหลือในการเขียนใบสมัคร การสัมภาษณ์  

- การให้การอบรม การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด 

- สหราชอาณาจักร มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเหลือในการหางาน 
ให้ความเข้าใจและจัดการปัญหาต่อนายจ้าง ให้คำแนะนำในการปรับตัว 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ โค้ชสอนงานสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ 

 การใช้ชีวิตในการทำงาน  
ในบางประเทศมีการช่วยเหลือ ให้คำแนะแนะพิเศษในด้านนี้  

สหราชอาณาจักร การออกมาตรการในการช่วยเหลือกรณีที่มีการสัมภาษณ์งาน โดยต้องมี
การจัดการในด้านการสื่อสาร กรณีที่การพิการนั้นเป็นอุปสรรคในการ
สัมภาษณ์ เช่น หูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ ฯลฯ 

ญี่ปุ่น เยอรมนี   การให้คำแนะนำในด้านการใช้ชีวิตในการทำงาน เช่น สอนการปรับตัวใน
การทำงาน ให ้สามารถทำงานได้โดยความพิการไม่เป ็นอุปสรรค  
การปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ทำงาน (ญี่ปุ่น) การให้ปรึกษาด้านกฎหมาย 
สวัสดิการ (เยอรมนี) การให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน 

ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  
สหราชอาณาจักร 

การช่วยปรับปรุงปัญหาด้านสถานที่ทำงาน เช่น  
- การให้ทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับ 

ผู้พิการ (สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น)  
- การสนับสนุนด้านอุปกรณ์หรือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการทำงาน

สำหรับผู้พิการ เช่น รถเข็น ซอฟต์แวร์พิเศษ เครื่องพิมพ์สำหรับคนตาบอด 
ฯลฯ ทั้งในด้านการให้ทุนจัดซื้อ การให้ยืม รวมทั้งอุปกรณ์ การช่วยเหลือ 
การเดินทาง การจัดหาพาหนะเฉพาะ ผู้ช่วยเหลือในการไปทำงาน 
(ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย)  

- สหราชอาณาจักรสามารถให้ความช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์เสริมให้แก่
ผู ้ช่วยงานของผู้พิการได้ด้วย (กรณีที่ผู ้พิการได้จ้างผู้ช่วยเหลือไว้) 
รวมทั้งการใหทุ้นสนับสนุนผู้ช่วยในการทำงาน ของผู้พิการ การขนย้าย
สิ่งของในกรณีที่ย้ายสถานที่ทำงาน (สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย) 
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ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
- ญี่ปุ ่นมีการให้การสนับสนุนบริษัทที ่ให้ไปทำงานที ่บ้านได้ และ

สนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการเหล่านั้น  
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย 

- การช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านผู้ช่วยของกลุ่มคนพิการ เช่น 
o ญี่ปุ่นมีการการสนับสนุนบุคลากรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ

ผู้พิการ  
o ออสเตรเลียมีบริการช่วยเหลือ การแปลภาษา การฝึกอบรมผู้ช่วย 

ในการสื่อสารกับผู้พิการ เช่น เป็นใบ้ หูหนวก  
o สหราชอาณาจักรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้สอนงานในสถานที่

ทำงานของผู้พิการเพื่อให้ทำงานโดยการพิการไม่เป็นอุปสรรค 
o ญี่ปุ่น มกีฎหมายกำหนดให้องค์กรที่มีผู้พิการมากกว่า 5 คนขึ้นไป 

ต้องมีผู ้ให้คำแนะนำในการฝึกปรับตัวในการใช้ชีวิต (vacation 
life consultant) โดยมีโปรแกรมการอบรมสำหรับผู้ให้คำแนะนำนี้
โดยเฉพาะ   

o ญี่ปุ่น ศูนย์การแพทย์และสวัสดิการบางแห่งจะมีโปรแกรมการอบรม
ต่อผู้ที ่เป็นโค้ชการทำงานสำหรับผู้พิการ เพื่อให้การช่วยเหลือ 

ผู้พิการ วิธีการสอนงานแก่ผู้พิการ การดูแลทางการแพทย์  
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย การสนันสนุนทางการเงิน 

- การให้เงินทุนเลี้ยงชีพผู้พิการในระยะสั้น (ออสเตรเลีย) และการได้
ใบรับรองการทำงาน (permitted work) ของผู้พิการโดยเฉพาะ ซึ่งมี
ผลต่อการได้รับประกันค่าแรง (สหราชอาณาจักร)  

- บร ิการ Supported Wage System (SWS) (ออสเตรเล ีย) ค ือการ
ประเมินผู้พิการว่ามีศักยภาพการทำงานให้ผลผลิตเท่าใด เพื่อที่จะนำ
ข้อมูลมาตีเป็นค่าจ้าง โดยเทียบกับบุคคลปกติ ตัวอย่างเช่น หากพบว่า
ผู้พิการมีศักยภาพการทำงาน 70% ของคนปกติ อาจนำไปสู่การจ้างงาน
ที่มีค่าจ้างเทียบเคียงกันเท่ากับ 70% จากค่าจ้างปกต ิ

เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น  การสนับสนุนนายจ้างในการจ้างงานผู้พิการ 

- การสร้างเครือข่ายองค์กรที่รับผู้พิการเข้าทำงาน ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น 
และออสเตรเลียมีการช่วยเหลือผู้พิการโดยที่มีการประสานเชื่อมงาน
กับองค์กรที่จ้างผู้พิการจำนวนมาก การจ้างงานในหลายงาน เช่น  
การบรรจุหีบห่อ ประกอบชิ้นส่วน ผลิต พิมพ์สกรีน ดูแลต้นไม้  
ทำความสะอาด ฯลฯ ผู้พิการจะได้รับการฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพด้วย 

- การสนับสนุนในด้านนายจ้างโดยมีเงินอุดหนุนค่าจ้างสำหรับนายจ้าง
ที่รับคนพิการในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจ่ายให้กับนายจ้างใน
ช่วงแรกของการจ้างงาน เพ่ือที่จะช่วยให้นายจ้างเกิดการยอมรับและ
เห็นศักยภาพการทำงานของผู้พิการ และให้โอกาสผู ้พิการในการ
แสดงความสามารถแก่นายจ้าง (ออสเตรเลีย เยอรมนี) 
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ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
- ทุนช่วยเหลือนายจ้างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เครื ่องมือ 

อุปกรณ์ สำหรับผู้พิการ (ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย)  
- ให้คำปรึกษาในการวางแผนงาน ในการสนับสนุนให้ผู้พิการได้ทำงาน 

 กลุ่มผู้สูงอาย ุมีการช่วยเหลือในแต่ละประเทศดังนี ้ 
เกาหลีใต ้ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น บางประเทศมีการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการทำงาน เช่น 

- เกาหลีใต ้มีการดำเนินงานเช่น 

o การช่วยเหลือผู้เกษียณอายุในการจัดตั้งธุรกิจ  
o การให้คำแนะนำช่วยเหลือเพ่ือให้กลับเข้าสู่การทำงาน 

o การร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในการเปิดตำแหน่งที่ให้ผู้เกษียณมา
ทำงาน  

- ญี่ปุ่น มีการดำเนินงานเช่น  
o มีมาตรการช่วยเหลือบริษัทที ่ให้ความร่วมมือในการจ้างงาน 

ตลอดชีพแม้แต่ในวัยหลังเกษียณ  
o สมาคม JEED ซ่ึงร ่วมม ือก ับร ัฐบาล ม ีการสน ับสน ุนเช่น  

ให้คำปรึกษา ด้านการหาทุน การบริหารจัดการเงินทุน ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับกลุ ่มผู ้สูงอายุ  การประเมิน
ศักยภาพในการทำงาน ระบบส่งเสร ิมสุขภาพ สว ัสด ิการ  
การฝึกอบรม พัฒนา การจัดงานสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  

o การให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาผู้สูงอายุต่างๆ ฯลฯ ให้แก่บริษัทที่
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานโดยไม่
จำกัดอายุ บริษัทที่จ้างงานต่อเนื่องหลังวัยเกษียณ (อายุเกิน 65 ปี) 
บริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานอายุเกิน 50 ปี ปรับเปลี่ยนจากการ
ทำงาน fix term employee มาเป็น non-fix term employee 

โดยให้บริษัทที่ต้องการการสนับสนุนยื่นเสนอมาที่ JEED   
o การให้การสนับสนุนบริษัทให้ผู้สูงอายุไปทำงานที่บ้านได้ 
o มีบริการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลจะจับคู่

กับแหล่งงานในชุมชน เช่น งานไกด์ท่องเที่ยว ทำความสะอาด  
ดูแลต้นไม้ และงานอาสาสมัครต่างๆ ที ่มีความเหมาะสมกับ 

กลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  
o การให้ข้อมูล คำแนะนำ การบริหารจัดการในการจ้างผู้สูงอายุใน

รูปแบบสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ VDO    
- ออสเตรเลีย มีโครงการฝึกงาน ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะ และได้โอกาส

ในการมีอาชีพใหม่ โดยมีโปรแกรมผู้สูงอายุเป็นทางเลือกหนึ่งด้วย 
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ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ 

เช่น คนยากจน คนไร้บ้าน  คนงานก่อสร้างรายวัน  ผู้อพยพ ฯลฯ 

เกาหลีใต ้เยอรมนี ออสเตรเลีย บางประเทศมีโปรแกรมช่วยเหลือต่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะ เช่น  
- เกาหลีใต้มีการช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้าน

อาช ีพและเส ้นทางความก้าวหน้าในสายอาช ีพ (career path)  
การจับคู่ (job matching) ทำการพัฒนาทักษะโดยการฝึกอาชีพ ฝึกงาน  
การพัฒนาสายอาช ีพ (career development) คนด้อยโอกาส  
โดยร่วมมือกับสถานศึกษาทั ่วประเทศ พยายามหาจุดเชี ่ยวชาญ 
ศักยภาพที ่โดดเด่น และพัฒนาได้ ของกลุ ่มคนเหล่านี ้ เพื ่อวาง
แนวทางในการพัฒนา 

- เยอรมนี มีการช่วยเหลือบุคคลโดยการจ้างงานชั่วคราวในช่วงสั้นๆ 
และงานนอกเวลา 

- ออสเตรเล ียม ีโครงการ Community Development Program 
(CDP) ของร ัฐบาลค ือการสร ้างงานให ้กล ุ ่มชาวพ ื ้นเม ืองของ
ออสเตรเลีย โดยได้รับการจ้างงาน หรือสร้างกิจการของตนเอง  
โดยเสริมทักษะการทำงาน และให้โอกาสในการได้ทำงาน 

 การดำเนินงานอ่ืนๆ สำหรับกลุ่มบุคคลพิเศษ 

ญี่ปุ่น มีงานวิจัยจำนวนมากเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานของกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น  
o วิจัย สำรวจ ด้านสถานการณ์จ้างงานแรงงานนอกเวลาของผู้พิการ  

การคำนวณหาความท้าทาย ปัญหา การปรับตัวของแรงงานผู้พิการ 
สำรวจการสนับสนุน ทัศนคติ ของนายจ้างต่อผู้ด้อยโอกาส  

o การวิจัยเพื่อการสนับสนุนการเป็นโค้ชสอนงาน ให้กับผู้ด้อยโอกาส  
o การวิจัยเครื่องมือสนับสนุนการทำงานผู้พิการ  

เยอรมนี  มีกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
และการศึกษา  
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 5 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

แผนภาพที่ 5.17 เว็บไซต์สำหรับการช่วยเหลือการหางานของผู้พิการของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.18 เว็บไซต์สำหรับการช่วยเหลือการหางานของผู้พิการของรัฐบาลเยอรมนี   
(มีการใช้ภาษามือด้วย) 
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 5 - 32 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

แผนภาพที่ 5.19 เว็บไซต์สำหรับผู้พิการของออสเตรเลีย 
 
 

       

 
แผนภาพที่ 5.20 ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ JEED ใหย้ืมใช้ เช่น เมาส์สำหรับผู้พิการ   

จอภาพขยายใหญ่เป็นพิเศษ สำหรับผู้พิการที่มีปัญหาสายตา 
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 5 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 
แผนภาพที่ 5.21 หลักสูตรการวาดภาพอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้พิการในญี่ปุ่น 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 5.22 โครงการ Community Development Program (CDP) ของรัฐบาลออสเตรเลีย                 
สร้างโอกาสให้กับชุมชนชาวพื้นเมือง 
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 5 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

5.5 พัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 

การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายของประเทศต่างๆ ที่ศึกษา มทีั้งในระดับรัฐบาลกลาง และระดับท้องถิ่น 
โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเช่น กลุ่มสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในรูปแบบต่างๆ โดยบางประเทศอาจมีจุดเด่นที่สำคัญดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.8 การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย การนำหน่วยงานเอกชนและของรัฐมาสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน 

ประสานงานกัน หรือเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลกลาง  
- เกาหลีใต้ องค์กรจัดหางานภาครัฐในแต่ละท้องถิ ่น รัฐบาลกลาง 

สถาบันของรัฐและเอกชน บริษัทหางานเอกชน ร่วมมือกันในด้าน
ต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำกิจกรรมร่วม (co-hosting) การสร้าง
บริษัท องค์กร แบบ outsource เพ่ือให้บริการคนหางาน และการร่วมทุน
กับสถาบันการศึกษาในการจัดฝึกอบรมอาชีพ การให้คำปรึกษา หรือ
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

- ออสเตรเลีย หน่วยงานภาครัฐ ได้นำเอาองค์กรต่างๆ ทั ้งภาครัฐ 
ท ้องถ ิ ่น เอกชน เข ้ามาเป ็นต ัวแทนในการให้บร ิการ ( service 
provider) โดยมีการคัดเล ือก ประเมินผลงาน ให ้ท ุนสนับสนุน 
ค่าตอบแทน 

เยอรมนี ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น 

การเชื่อมโยงช่องทางการให้บริการและให้ข้อมูลข่าวสาร 
- เยอรมนี และออสเตรเลีย มีเว็บไซต์ของรัฐบาลที่ทำการเชื่อมโยงข้อมูล

จากบริษัทจัดหางานเอกชน และหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้
คนหางานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากช่องทางเดียวและมีความสะดวก 
โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มการค้นหาเป็นมิติต่างๆ ที่ตรงความต้องการ  

- เกาหลีใต้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายต่างๆ เช่น กรณี
ของเกาหลีใต้มีการแชร์ข้อมูลกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
บริษัทจัดหางาน ในโครงการ work-net ซึ่งทำให้เกิดฐานข้อมูลรวม
ขนาดใหญ่ และนำไปสู่การใช้ AI ในการ วิเคราะห์งานที่เหมาะสมกับ 

คนหางาน 
- ญี่ปุ ่น มีการประสานงานกับองค์กรรับรองต่างๆ ที ่ทำการรับรอง 

สถานประกอบการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการประกาศข่าวสาร 
โดยมีรายชื่อสถานประกอบการที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองด้านต่างๆ 
ให้สวัสดิการที่ได้ และองค์กรที่มีปัญหากับผู้ทำงาน ซึ่งจะไม่แนะนำ  

ในการประกาศหางาน 
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 5 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ประเทศ ลักษณะการดำเนินงาน 
เกาหลีใต ้ญี่ปุ่น สหราชอาณาจกัร 
เยอรมนี  

- นำเอางานประเภทต ่างๆ เช ่น job placement และ Vocation 
training service  employment welfare ที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ 

ให้ข้อมูล มารวมอยู่ในช่องทางบริการเดียวกันเป็น 1 stop service 
และทำการส่งต่อผู้รับบริการไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีความร่วมมือกัน  
เพ่ือให้บริการในเชิงลึก 

เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ 

การร่วมมือกับนายจ้าง 
- มีการสนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจ้างงาน 

เช่น หากมีการสร้างโอกาส ตำแหน่งงาน แก่พนักงานใหม่ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู ้ที ่หางานยาก ผู ้ส ูงอายุ จะได้ร ับการสิทธิพิเศษ ทั ้งในด้านภาษี  
การได้สนับสนุนเงินทุนต่างๆ 

- เยอรมนี มีการให้ทุนสนับสนุนกรณีท่ีองค์กรต่างๆ (บริษัท สถานศึกษา 
ชุมชน ฯลฯ) มีโครงการในการช่วยเหลือคนหางาน ส่งเสริมการทำงาน 
สามารถนำเสนอรัฐบาลเพ่ือให้เงินทุนได้  

- ญี่ปุ ่น ประสานงานกับบริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น  
เพื่อรับบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ เข้าทำงานเช่น ไกด์ทัวร์ เลี้ยงเด็ก 
คอมพิวเตอร์ ครูสอนพิเศษ ฯลฯ โดยบางส่วนเป็นงานสำหรับบริการ
ชุมชน งานอาสาสมัคร   

- ออสเตรเลีย หน่วยงานของรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่จ้าง 

ผู้พิการทำงาน เป็นเครือข่ายในการจ้างผู้พิการ   
เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ 

การร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนา ฝึกอบรม 
- มีการร่วมมือ ส่งต่อ คนหางานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเครือข่าย

เช่น สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ องค์กรที่เปิดคอร์สออนไลน์ 
ฯลฯ เพ่ือทำการพัฒนาคนหางาน  

- การร่วมกับหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม เพื่อให้คนหางานที่ด้อย
โอกาสได้ไปฝึกอาชีพ อบรม ได้รับการสอนงาน 

ออสเตรเลีย  การร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการทำงานในชุมชน 
- ร่วมมือกับองค์กรในชุมชนต่างๆ องค์กรด้านสังคม และท่องเที ่ยว  

ในการจัดโปรแกรมการทำงานประเภทช่วยเหลือสังคม และโปรแกรม
การทำงานที่ทอ่งเที่ยวพร้อมกับทำงาน 

- ประสานงานระหว ่างองค์กรหางาน แรงงาน โรงเร ียน ช ุมชน  
ในการส่งเสริมการทำงานในชุมชน เช่น การฝึกงานในการเกษตร  
การเก็บเกี ่ยวผลผลิต ทำงานเพื ่อสังคม ชนกลุ ่มน้อย การฝึกงาน 

เพ่ือสังคมกับชุมชน  
ญี่ปุ่น เยอรมนี  การสร้างเครือข่ายของกลุ่มแรงงาน 

- สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ทำการสร้างเครือข่าย เพ่ือช่วยเหลือ
ในการด้านการหางาน  

 





รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 

 6 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ผู ้บริหารของกรมการจัดหางานในหน่วยงานต่างๆ  

ที่ดำเนินการด้านภารกิจหลักและกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื ่อให้ทราบประเด็นสำคัญในด้านของ 

การดำเนินภารกิจ ปัญหา อุปสรรค และแนวความคิดของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน ภารกิจ 
โครงสร้างองค์กร อีกทั้งข้อสังเกตอื่นๆ รวมทั้งได้นำผลการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  ที่กรมฯ ดำเนินการ
ก่อนหน้านี้มาประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ความคิดเห็นหลากหลาย โดยมีการสัมภาษณ์
ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ บุคลากรผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจราชการกรม ดังนี้ 

1. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน 

2. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

3. กองส่งเสริมการมีงานทำ 

4. สำนักบริหารการทำงานของคนต่างด้าว 

5. กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ 

6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน 

8. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

10. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และ 5 

11. ผู้ตรวจราชการกรม จำนวน 5 ท่าน 

ประเด็นสำคัญที่นำไปสู่ข้อสังเกตเพ่ือการปรับบทบาทภารกิจขององค์กรต่อไป สรุปได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 
ประเด็นข้อสังเกตจากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

ในด้านภารกิจหลักและกระบวนการทำงานที่สำคัญ 
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6.1 บทบาทของกรมฯ ในด้านระบบการจัดหางาน 
  

ภารกิจด้านการจัดหางาน เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกรมฯ โดยมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการ
ให้บริการจัดหางานด้วยตนเองและการกำกับดูแลบริษัทจัดหางานภาคเอกชน โดยในด้านของบริการจัดหางาน
ที่กรมฯ ดำเนินงานด้วยตนเองนั้น มีการดำเนินงานทั้งการหางานสำหรับคนไทยให้ได้ทำงานภายในประเทศ
และไปทำงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความเก่ียวข้องกับบริการอื่น เช่น การแนะแนว การส่งเสริมอาชีพ 
งานด้านข้อมูลตลาดแรงงาน เป็นต้น 

สำหรับการให้บริการจัดหางานนั้น กรมฯ มีการให้บริการหลายช่องทาง ส่วนใหญ่เป็นบริการการจับคู่งาน 
(job matching) โดยนำข้อมูลคนหางานมาให้นายจ้างทำการคัดเลือก ทั้งการลงทะเบียนคนหางานใน
ฐานข้อมูลของกรมฯ ทีส่ำนักงาน ดำเนินการทางเว็บไซต์ และการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราว  

นอกจากการจับคู่งานแล้ว กรมฯ มีแนวคิดในการดำเนินงานจัดหางานในเชิงรุกมากขึ้น เนื่องจาก
บริการจัดหางานของกรมฯ แต่เดิมยังเป็นเชิงรับโดยให้คนหางานและนายจ้าง บริษัทจัดหางานเข้ามา
ลงทะเบียนในฐานข้อมูล แล้วทำการจับคู่ตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย แต่ในขณะนี้กรมฯ มีแนวคิดเพ่ิม
การดำเนินงานเชิงรุกมากขึ้น โดยมีการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของกลุ่มคนหางานและวิเคราะห์ความ
ต้องการของนายจ้างให้ตรงกัน แล้วนำเสนอคนหางานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการให้กับนายจ้าง 
ตัวอย่างเช่น  

- การเข้าไปพบกับบริษัทขนาดใหญ่ เช ่น กลุ ่ม บริษัท กลุ ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group)  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อหาตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง 
เช่น ช่างฝีมือแรงงาน พนักงานขาย เสมียน เลขานุการ ฯลฯ แล้วเข้าไปสำรวจในสถานศึกษา  
ทำการชักนำให้บุคลากรจากสถานศึกษาที่คัดเลือกมาพบกับนายจ้าง พบว่าสามารถได้บรรจุงาน
จำนวนมาก  

- แรงงานกลุ่มที่มีทักษะในด้านของช่าง กรมฯ มีการคัดเลือกคนหางานและนำเสนอบุคลากรที่คัดกรอง
คุณสมบัติมาแล้วให้กับนายจ้าง โดยรวบรวมข้อมูลช่างพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆ ทำการสัมภาษณ์
เบื้องต้น ทำการคัดกรองคัดเลือกคุณสมบัติที่ตรงความต้องการก่อนนำไปนำเสนอให้กับบริษัทนายจ้าง
ต่อไป โดยขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นทดลองดำเนินการ  
อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรมฯ จะมีช่องทางในการบริการจัดหางานหลายด้าน อีกทั้งยังต้องการขยาย 

การดำเนินงานเชิงรุกในลักษณะเดียวกับภาคเอกชน แต่จากผลการสำรวจที่มีการดำเนินงานก่อนหน้านี้พบว่า  
การบริการจัดหางานของกรมฯ นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น ในด้านของการสนับสนุนข้อมูล
ให้แก่กลุ่มนายจ้างและบริษัทจัดหางาน พบว่า รายชื่อคนหางานที่คัดชื่อจากกรมฯ ช่วยในการหาแรงงานได้
เพียงเล็กน้อย เพราะข้อมูลไม่ทันสมัย มีจำนวนน้อยเกินไป นอกจากนั้น ข้อมูลที่ต้องการคือแรงงานที่มีทักษะสูง
และขาดแคลน โดยเฉพาะทางสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า จึงควรปรับปรุงข้อมูลให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

สำหรับเว็บไซต์ www.smartjob.doe.go.th ซึ่งมีบริการหลักคือการจับคู่งาน (job matching) โดย
คัดกรองผู้สมัครตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความสามารถ ประเภทงานที่สนใจ รวมถึง
ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรมที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีตำแหน่งงานรองรับสำหรับคนหางานทุกกลุ่ม  
ทั้งกลุ่มคนทั่วไป กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ตลอดจนกลุ่มคนพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนหางานยาก เป็นต้น  
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แม้ว่าจะช่วยให้การหางานเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ ใช้วิธีการที่ทันสมัยมากขึ้น  
แต่ผลจากการให้ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้บริการพบว่าใช้งานยาก ขัดข้องบ่อย ล่าช้า มีปัญหาในการกรอก
และเชื่อมต่อข้อมูล นอกจากนี้ ตำแหน่งงานสำหรับกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ พิการ ผู้พ้นโทษ ที่ให้ทำงานใน
สถานประกอบการยังมีน้อย และขาดการประชาสัมพันธ์ทำให้ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถหางานตรงตามสาขาที่จบมา 
อีกท้ังยังต้องมีการจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ิมเติมให้สามารถแยกประเภทบริษัทต่างๆ ได้ เป็นต้น 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ในขณะนี้ในด้านของการจับคู่งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการขึ้นทะเบียน 

คนหางาน การใช้เว็บไซต์ และการนัดพบแรงงาน มีภาคเอกชนที่ดำเนินการใกล้เคียงกับภารกิจของกรมจำนวนมาก 
ทั ้งการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ ่มเป้าหมายของกรมฯ เป็นกลุ ่มไร้ฝีมือ 
(Unskilled labor) และแรงงานกึ ่งมีท ักษะ (Semi-skilled labor) เป็นส่วนใหญ่ ซึ ่งมีโอกาสน้อยกว่า 

ในการได้งานทำ  
ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อบทบาท ภารกิจ ของการดำเนินงานระบบการจัดหางาน 
ผู้บริหารบางรายมีแนวคิดว่าการดำเนินงานของกรมฯ ในขณะนี้ไม่ซ้ำซ้อนกับเอกชนทั้งในกลุ่มงานใน

ประเทศไทยและงานต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ เน้นผู้ที่เข้าไม่ถึงบริษัทจัดหางาน อีกทั้ง
กรมฯ มีจุดแข็งคือ มีสำนักงานทั่วประเทศ โดยคนหางานส่วนใหญ่ใช้การติดต่อทางสำนักงานแรงงานจังหวัด
เป็นหลัก แม้ว่าเอกชนจะมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่การดำเนินงานของกรมฯ มีข้อดีคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายบริการ
และช่วยลดการหลอกลวงได้ และกิจกรรมการนัดพบแรงงานยังช่วยในการสรรหาคนในท้องถิ่นเพื่อทำงานใน
พ้ืนที่แห่งนั้นเป็นหลักอีกด้วย  

อย่างก็ตาม ผู้บริหารบางรายมีความเห็นว่าในขณะนี้แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled labor) และแรงงาน
กึ่งมีทักษะ (Semi-skilled labor) เป็นที่สนใจของบริษัทจัดหางานมากขึ้น อีกทั้งกรมฯ ยังมีประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานได้ไม่เทียบเท่าเอกชน กรมการจัดหางานจึงควรเปลี่ยนแปลงบทบาทโดยพิจารณาถ่ายโอนงานดา้น
บริการจัดหางานให้ภาคเอกชนดำเนินการมากขึ้น และหันไปมุ่งเน้นการทำหน้าที่กำกับดูแล มีการกำหนด
กฎหมาย/ระเบียบที่รองรับ เช่น การลงโฆษณา การขออนุญาต การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งแนวคิดในการ
เป็นศูนย์กลางข้อมูล (hub) ที่รวบรวมข้อมูลจากบริษัทจัดหางานหลายแห่งไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้
สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว แต่ทั้งนี้จะต้องมีการวางแผนงาน การเจรจาและมาตรการจูงใจบริษัทจัดหา
งานให้เกิดความร่วมมือ นอกจากนั้นอาจทำการสนับสนุนนายจ้าง บริษัทจัดหางาน และสถานศึกษาในด้าน
แรงงานโดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แทน หรือหากยังคงต้องการจัดเก็บข้อมูลคนหางานอาจใช้สำหรับ
ให้บริการนายจ้างกลุ่ม SME แทน เนื่องจากกลุ่มนี้ยังมีการใช้บริการจากบริษัทจัดหางานน้อย 

ส่วนงานด้านนัดพบแรงงาน มหกรรมแรงงาน ผู ้บริหารบางรายมีแนวคิดในการจัดงานโดยให้
หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วม เช่น ร่วมจัดงานกับสถานศึกษา และบริษัทจัดหางานเอกชน แทนการจัดเอง
ทัง้หมด 

ผู้บริหารบางรายมีความเห็นว่าการให้บริการจัดหางานโดยมีกรมฯ เป็นผู้ดำเนินงานจึงควรคัดเลือก
เฉพาะกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประกอบกับการแนะแนวกลุ่มบุคลากรเหล่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคเอกชน
มีการดำเนินงานอยู่น้อย เช่นเดียวกับการจับคู่งานทางเว็บไซต์ รวมทั้งการแนะแนวกลุ่มพิเศษด้วย ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่ภาคเอกชนไม่มีความต้องการจะให้บริการ หากภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า   

นอกจากนี้ ในอนาคตควรมีการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยสร้างพันธมิตรในร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
เช่น สถานศึกษา หรือสถานประกอบการรายใหญ่ ผ่านการร่วมจัดการนัดพบแรงงาน และการให้บริการอื่นๆ 
โดยกรมฯ สามารถสนับสนุน อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่หน่วยงานอื่นต้องการ  
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6.2 การดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ 
 
การแนะแนว 
นอกเหนือจากการดำเนินงานด้านการจัดหางาน บริการจัดหางานในช่องทางต่างๆ แล้ว กรมฯ ยังมี

ภารกิจที่สนับสนุนการจัดหางานที่สำคัญ ได้แก่ การแนะแนว การอบรมให้ความรู้ และการส่งเสริมอาชีพ  
ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ด้วย  

ในด้านของการแนะแนวนั้น ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่กรมฯ รับผิดชอบมีทั้งกลุ่มวัยที่ยังไม่ได้
ทำงาน กลุ่มคนในวัยทำงาน ทั้งที่มีงานแล้วและยังไม่มีงานทำ รวมทั้งการแนะแนวเพื่อประกอบอาชีพอิส ระ 
การแนะแนวกลุ่มบุคคลพิเศษต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง ทหารปลดประจำการ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 
ฯลฯ อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้รับบริการส่วนใหญ่ในขณะนี้ยังเป็นกลุ่มนักเรียน โดยกลุ่มอื่นมีสัดส่วนน้อยมาก 
เนื่องจากความสะดวกในการเข้าถึงกลุ่มนักเรียนสามารถเข้ารับการแนะนำในคราวเดียวกันจำนวนมาก ทำให้
การให้บริการในกลุ่มต่างๆ ไม่กระจายตัว อีกทั้งการดำเนินงานในกลุ่มอื่นๆ ยังเป็นเชิงรับ กล่าวคือ รอให้มี
ผู้สนใจที่ทราบข่าวสารของกรมฯ เข้ามารับบริการที่สำนักงาน จึงมีบางส่วนที่ทราบข้อมูลและเห็นความสำคัญ
มาเข้ารับบริการ และการประชาสัมพันธ์ของกรมฯ มีงบประมาณจำกัดอยู่มาก 

นอกเหนือจากการแนะแนวอาชีพแล้ว กรมฯ ยังมีการฝึกอบรมอาชีพในบางกรณี เช่น อบรมอาชีพ
อิสระ ทักษะการตลาด การทำบัญชี ฯลฯ แม้ว่าภารกิจด้านการอบรมของกรมฯ จะมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่
โดยทั่วไปจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากเป็นการสาธิตอาชีพเพื่อจุดประกายให้เกิดความ
สนใจเบื้องต้นเท่านั้น อีกทั้งการติดตามผลในการได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพจริงหรือไม่ยังไม่ได้
ติดตามผลอย่างทั่วถึง นอกจากนั้น แม้ว่าในบางกรณีกรมฯ ต้องการส่งผู้รับบริการไปรับการอบรมที่หน่วยงาน
อ่ืนต่อ แต่การส่งต่อนั้นมีข้อจำกัด เช่น โครงการของบางหน่วยงานเปิดอบรมเม่ือมีจำนวนคนมากเพียงพอ และ
มีระยะเวลาอบรมที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการของกรมฯ หรือบางกรณีมีผู้สมัครเต็ม
จำนวนแล้ว ฯลฯ  

ในด้านการสนับสนุนอาชีพของกลุ่มผู้พิการยังมีข้อจำกัดในการอบรมเนื่องจากปัญหาด้านการพิการ
อาจเป็นอุปสรรค และยังไม่มีการแนะแนวเฉพาะกลุ่มนี้มากนัก (การดำเนินงานหลักในการช่วยเหลือกลุ่ม 

ผู้พิการจะเป็นตามมาตรา 33 และ 35 มากกว่า) ส่วนในด้านการสนับสนุนผู้พิการให้สามารถทำงานได้โดย
ความพิการไม่เป็นอุปสรรค เช่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์ช่วยการทำงานหรือบริการต่างๆ สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ 
ทางกรมฯ มีความเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมแทน 

ข้อสังเกตในประเด็นการแนะแนวและการอบรมของกรมการจัดหางานคือ การดำเนินงานในขณะนี้ยัง
ไม่มีความสมดุลในด้านกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือมีการมุ่งเน้นการแนะแนวในช่วงวัยก่อนการจ้างงาน ในขณะที่
ช่วงวัยอื่นๆ เช่น กลุ่มคนหางานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหา
และต้องการคำแนะนำ ยังเข้ารับบริการในสัดส่วนที่น้อยมาก ผลการดำเนินงานจึงมุ่งเน้นเฉพาะบางช่วงวัย
เท่านั้น ทั้งๆ ทีว่ิสัยทัศน์องค์กรระบุถึงการมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัย นอกจากนั้น กรมฯ อาจวิเคราะห์ว่ากลุ่ม
ผู้รับบริการที่ไม่ใช่นักเรียนมีจำนวนน้อยเนื่องจากเป็นเพราะผู้ที่มีความต้องการไม่ทราบว่ากรมฯ มีบริการนี้ 
หรือบุคลากรกรมฯ ยังให้บริการได้ไม่ตรงความต้องการ หรือสาเหตุอื ่นๆ เพ่ือที่จะทำการแก้ไขปรับปรุง 

การดำเนินงานต่อไป 
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ผู้บริหารบางท่านมีความเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นเฉพาะบางกลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียนที่มี
ปัญหา กลุ่มคนหางานยาก สูงอายุ ผู ้พิการ เป็นหลัก ส่วนกลุ่มนักเรียนทั่วไปควรให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำการแนะแนวอาชีพได้ โดยกรมฯ อาจช่วยสนับสนุนด้านการเป็น 

ที่ปรึกษา ให้ความรู้ สนับสนุนสื่อการสอน บทเรียนออนไลน์ให้กับครูเหล่านั้นแทน  
ปัญหาอีกด้านหนึ่งคือบุคลากรและงบประมาณที่กรมฯ ได้รับ สามารถคัดเลือกเฉพาะบางโรงเรียน 

เข้าร่วมโครงการเท่านั้น จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีสัดส่วนสูงกว่าบุคลากรของกรมฯ มาก นอกจากนั้น ผลจากการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการพบว่าการแนะแนวของกรมฯ ขาดความทันสมัย ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ 
และแบบประเมิน เนื่องจากสถานการณ์ตลาดแรงงานเปลี่ยนไปอย่างมาก อีกทั้งควรมีการแนะแนวผ่าน  

สื่อโซเชียลมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนบางรายไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแนะแนว
ออนไลน์ 

ในด้านของผลลัพธ์ของการให้บริการของกรมฯ ในด้านการแนะแนวมีการติดตามบางกรณีเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการสำรวจความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่ได้รับเป็นประโยชน์หรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ติดตามว่าหลังจากได้รับบริการแล้วได้เข้าสู่อาชีพ/การทำงานตรงกับที่ได้รับบริการได้มากน้อยเพียงใด   

จากข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่สมดุลกับจำนวนผู้รับบริการ กรมฯ จึงมีแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยให้การแนะแนวมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น โดยขณะนี้มีการสร้างแบบทดสอบและข้อมูลออนไลนใ์น
ระดับพ้ืนฐาน แต่ระบบดังกล่าวยังมีข้อจำกัด คือ ไม่ครอบคลุมทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง แต่จะมี
การขยายบริการดา้นนี้ในอนาคต เช่น เพ่ิม platform การโต้ตอบ และการให้คำแนะนำ เป็นต้น 

ความคิดเห็นของผู้บริหารประการหนึ่งคือ หากในอนาคตหากได้รับข้อมูลในลักษณะ Big data เช่น 
ฐานข้อมูลการศึกษา ผลการเรียน ข้อมูลอุตสาหกรรม การลงทุน ฯลฯ มาประมวลผล จะสามารถนำมาใช้ใน
การวางแผนและให้แนะนำรายบุคคลได้ อีกทั้งระบบนี้ยังสามารถสนับสนุนการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน
ด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการอบรมออนไลน์ได้ด้วย แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงความเป็นไปได้
และมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะนำเทคโนโลยีมาช่วยแล้วแต่การมี บุคลากรที่
เชี่ยวชาญยังคงมีความจำเป็น เรื่องจากภารกิจการแนะแนวควรมีการให้คำปรึกษาเฉพาะรายโดยบุคคลซึ่งมี
ความรู้และทักษะที่ให้บริการแก่กลุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกันได้เฉพาะด้าน 

ผู้บริหารบางท่านมีความเห็นว่า งานด้านการแนะแนวยังมีความต้องการอีกมาก เนื่องจากกรมฯ  
ยังดำเนินการได้น้อย แต่มีความต้องการสูงในอนาคต และเจ้าหน้าที่ยังมีศักยภาพน้อย (ถึงแม้ในปัจจุบันจะมี
เจ้าหน้าที่จิตวิทยาประจำจังหวัดต่างๆ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางราชการ เช่น การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เลื่อนขั้น และมีการโยกย้ายข้าราชการบ่อย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ และประสบกาณ์ในการ
ให้การแนะแนวเท่าที่ควร) ดังนั้น ที่ปรึกษาเห็นว่าควรมีการขยายงานด้านการให้คำแนะแนวเพิ่มอัตรากำลัง
และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะตามกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พัฒนาทักษะ ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
มีการให้บริการด้านการหางานและพัฒนาแรงงานควบคู่กันไป เช่น แนะแนวทางการพัฒนาทักษะในแบบ 
upskill หรือ reskill ผู้สุงอายุ ผู้พิการ เพ่ือให้มีโอกาสในการทำงานได้มากขึ้น  
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การส่งเสริมการมีงานทำของกลุ่มบุคคลพิเศษ 

นอกเหนือจากการให้บริการจับคู่งาน ( job matching) กลุ่มผู้สุงอายุกับนายจ้างต่างๆ มีโครงการ
ส่งเสริมกลุ่มคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีทักษะและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่างๆ โดยกรมจ้างมา
ทำงานเป็นวิทยากร ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู ้ถูกคุมประพฤติ ผู ้ต้องขัง และทหารปลด
ประจำการ มีการอบรมให้ความรู้และการแนะแนวอาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานให้บริการ
ของกรมในกลุ่มบุคคลพิเศษเหล่านี้ยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด โดยกรมฯ  

มีการประชาสัมพันธ์และชักชวนโดยให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเป็นผู้คัดเลือก มีเกณฑ์การคัดเลือกแบบกว้าง 
และขึ้นกับความสะดวกในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเท่าที่งบประมาณจะทำได้ อย่างไรก็ดี พบว่า  
การดำเนนิงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีผลการติดตามที่ระบุความสำเร็จได้ชัดเจน 

ผู้บริหารหลายคนยอมรับว่าการดำเนินงานของกรมฯ ในกลุ่มนี้ยังไม่สร้างผลกระทบที่เพียงพอและไม่
สามารถรองรับความต้องการในอนาคตได้ จึงควรเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องลงทุนเรื่องสวัสดิการและการจูงใจให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีกฎหมายที่สร้างแรงจูงใจให้ประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น  
ด้านภาษี แม้ว่าในขณะนี้มีแผนงานบูรณาการแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ดำเนินการร่วมกันจริงจึงยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่
ควรจะเป็นและยังไม่รองรับความต้องการในอนาคต 

ผู้บริหารบางท่านมีความเห็นว่า การดำเนินงานให้บริการกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ต้องขัง ฯลฯ ควรมีการเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลักษณะบูรณาการ เช่น  
การประสานสถานศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีการเพิ่มทักษะ มีแหล่งเงินทุน การประสานงานเชิงรุก
กับสถานประกอบการเพื่อให้มีงานรองรับ และหากมีการร่วมมือกับส่วนราชการในท้องถิ่นมากขึ้นจะเป็น
ประโยชน์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้พิการได้มากกว่า และอาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่
มุ่งเน้นการให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะได้  

ผู้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่าควรมีการแบ่งกลุ่มบุคคลพิเศษให้มีความแตกต่างกันเพื่อสร้างแนว
ทางการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สุงอายุที่ไม่มีความเดือดร้อนทางการเงินแต่ยัง
ต้องการทำงาน กับกลุ่มที่ต้องการทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ จะต้องการสนับสนุนไม่เหมือนกัน อีกทั้งควรมีการ
ดำเนินงานให้ความรู้ในการทำงานหลังเกษียณตั้งแต่ในขณะที่ผู้รับบริการยังคงทำงานอยู่เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม เมื่อเกษียณแล้วจะมีงานรองรับทันที  

สำหรับกลุ่มผู้พิการนั้น ผู้บริหารจำนวนมากมีความเห็นว่ากรณีของผู้พิการควรดำเนินงาน  พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 เป็นหลัก ซึ่งผู้ดำเนินการหลัก
เป็นหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการจัดหางาน  

ส่วนกรณีของกลุ่มผู ้สูงอายุนั ้น ผู ้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่าควรมีการออกข้อกำหนด หรือ
กฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ โดยใช้แนวทางเดียวกับ มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 
35 รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลืออื่นผู้สูงอายุได้ โดยมีการศึ กษาและ
สร้างข้อกำหนดให้สอดคล้องกับบริบทของการจ้างงานผู้สูงอายุ 
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การส่งเสริมการมีงานทำของการทำงานยุคใหม่ (ลักษณะงานอาชีพอิสระ)  
นอกจากนั้น แนวโน้มในการทำงานยุคใหม่มีลักษณะงานแบบงานอิสระที่ไม่สังกัดนายจ้างที่ถาวร 

ผู้บริหารส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า กรมฯ ควรมีการสนับสนุนเพิ่มเติมในลักษณะที่แตกต่างกับที่ดำเนินการ  

ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ที่ทำงานในลักษณะนี้จะไม่ใช้ประวัติจากตำแหน่งงานในสังกัดหน่วยงานต่ างๆ มาใช้ใน
การรับงาน แต่จะเป็นข้อมูลจากผลงานที่เป็นชิ้นงานหรือสัญญาระยะสั้น จึงควรพิจารณาสร้างแพลตฟอร์มใน
การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ เช่น ความสามารถพิเศษ ประวัติการรับงาน ผลงานที่ผ่านมา ฯลฯ ให้นายจ้าง
นำไปใช้คัดเลือก และสามารถให้การวิจารณ์ รีวิวผลงานได้ แต่ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดการใช้
ข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้ มีการดำเนินงานบ้างแล้ว เช่น มีการรวบรวมข้อมูล ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ คนงานตัด หญ้า  
รับดูแลสัตว์เลี้ยง และอาชีพเฉพาะ เช่น นักบัญชี นักออกแบบ นักทำ graphic design นักวาดรูป นักวิเคราะห์ 
และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ให้ผู้จ้างงานได้คัดเลือก และจะมีการบันทึกประสบการณ์ ผลงาน และความคิดเห็นของ 

ผู้จ้างต่อผลงานด้วย 

นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มนี้อาจเชื่อมโยงกับงานด้านสวัสดิการต่างๆ (เช่น การเข้าถึงเงินทุน  
การคุ้มครองแรงงาน หรือการเพิ่มทักษะ การรับประกันความเสี่ยงในเรื่องการให้บริการและการชำระค่าจ้าง) 
รวมทั้งการสนับสนุน แนะแนวทางการพัฒนาทักษะใหม่อยู่เสมอ 

ผู้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่ากรมฯ จะต้องมีการแยกแยะกลุ่มที่ทำงานอาชีพอิสระในลักษณะ
ว่างงานแฝง (ทำงานอิสระเนื่องจากอยู่ในระหว่างรองานเพราะยังไม่มีงานที่ตรงกับที่ต้องการจริง) ที่ยังต้องการ
มีให้ความช่วยเหลือในด้านช่องทางการหางานอยู่ ซึ่งกลุ่มนี้จะมีความต้องการสนับสนุนที่แตกต่างจากกลุ่มที่
ต้องการทำงานอิสระโดยสมัครใจ 

การส่งเสริมการมีงานทำด้านอ่ืนๆ 

ในด้านของการรับงานไปทำที่บ้าน พบว่าการจ้างแรงงานเพ่ือรับงานไปทำที่บ้านสามารถใช้ช่องทางอ่ืน
มากกว่ากรมฯ  แม้ว่ากรมฯ จะมีกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กู้ยืม แต่ผลจากการสำรวจพบว่าผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่ากองทุนยังได้รับความสนใจน้อย เนื่องจากมีหลายกองทุนให้กู้ยืมด้วยอัตราดอกเบี้ยที่  
ต่ำกว่าและเงื่อนไขที่ดีกว่า อีกทั้งเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและการเร่งรัดหนี้  

จึงควรพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่ออัตโนมัติขึ้นหรือยุบรวมกองทุนนี้กับกองทุนอื่นของหน่วยงานอ่ืน 
อีกท้ังกลุ่มผู้ได้รับการส่งเสริมจากกรมฯ มีจำนวนน้อยมากเทียบกับท่ัวประเทศ  

ส่วนการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ยังมีบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับงาน อีกทั้งในขณะนี้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้น
มากผู้บริหารบางรายมีแนวคิดว่าควรมีการแยกเป็นหน่วยงานเฉพาะ หรือเปลี่ยนสังกัดจากเดิมที่อยู่ภายใต้  
กองส่งเสริมการมีงานทำเป็นกองอ่ืนๆ แทน  
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6.3 การจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 
 

ในด้านของการดำเนินงานจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ในขณะนี้ กรมฯ ได้มีการดำเนินงาน
ทั้งจากกรมการจัดหางานและภาคเอกชน โดยการดำเนินงานของกรมฯ มีสัดส่วนประมาณ 8% ของทั้งหมด  
 

 
 

แผนภาพที่ 6.1 แสดงสัดส่วนการไปทำงานในต่างประเทศ โดยวิธีการต่างๆ ปี 2563 

 

ทั้งนี ้ บริการจัดหางานเพื ่อไปทำงานในต่างประเทศของกรมฯ มีจุดที ่แตกต่างจากภาคเอกชน 

ทั้งข้อดีและข้อด้อยในประเด็นสำคัญดังนี้ 
- ความแตกต่างของตลาด  

แรงงานที่ใช้บริการภาครัฐส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ทักษะ (unskilled labor) หรือกึ่งทักษะ (semi-

skilled labor) โดยแรงงานส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพิเศษที่หางานยากกว่ากลุ่มแรงงานมีทักษะ 
(Skilled labor) ที่ส่วนใหญ่จะสามารถเดินทางทำงานได้เอง หรือใช้บริการของภาคเอกชน  

- ด้านค่าใช้จ่าย  
โดยการไปทำงานในต่างประเทศผ่านหน่วยงานภาครัฐจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบกับภาคเอกชน 
โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีเพียงด้านตั๋วเครื่องบิน ค่าตรวจโรค กองทุน ค่าบริการของประเทศปลายทาง
เท่านั้น  

- ด้านระยะเวลาในการดำเนินการ  
ภาครัฐมีระยะเวลาดำเนินการนานกว่า เนื่องจากต้องมีการรวบรวมจำนวนคนหางานให้ได้ปริมาณมากพอ 
จึงจะดำเนินการต่อไป แต่เอกชน สามารถดำเนินการได้รวดเร็วกว่า ติดต่อกับนายจ้างโดยตรงได้  
 

บริษัทจัดหางานจัดส่ง
25%

กรมฯ จัดส่ง 8%

เดินทางด้วยตนเอง
10%นายจ้างพาไปท างาน

10%

นายจ้างพาไปฝึกงาน 2%

Re-Entry
45%

บริษัทจัดหางานจัดส่ง กรมฯ จัดส่ง เดินทางด้วยตนเอง

นายจ้างพาไปท างาน นายจ้างพาไปฝึกงาน Re-Entry
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- ความปลอดภัยและความม่ันใจของแรงงาน และประเทศปลายทาง 
การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยผ่านการจัดหา ฝึกอบรม และคัดกรองจากหน่วยงานภาครัฐ 
(กรมการจัดหางาน) จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นทั้งของประเทศปลายทาง หรือนายจ้าง (มั่นใจว่าได้
แรงงานที่มีฝีมือ มีคุณภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย) โดยก่อนการเดินทาง ผู้สมัครต้องได้รับการ
ทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถในการทำงาน มีความรู้ทางด้านภาษาของประเทศปลายทาง
ตามท่ีหน่วยงานรัฐกำหนด มีการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง รวมถึงมีการเดินทางเข้า-ออกประเทศ
อย่างถูกกฎหมาย เป็นต้น และของแรงงาน (ม่ันใจว่าจะไม่ถูกหลอกลวง มีตำแหน่งงานรองรับแน่นอน 
และไม่ถูกเก็บค่าหัวคิว) ซึ ่งต่างจากการเดินทางไปทำงานผ่านบริษัทเอกชนที ่ผ ู ้ไปทำงานใน
ต่างประเทศมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ 

- ความสะดวก และการดูแลที่ทั่วถึงมากกว่า  
การดูแลแรงงานที่ไปต่างประเทศของภาคเอกชนจะมีความทั่วถึงมากกว่า เนื่องจากกำลังคนเทียบกับ
แรงงานมีมากกว่า และสามารถติดต่อกับนายจ้างโดยตรงได้ โดยหน่วยงานภาครัฐจะมีข้อจำกัดด้าน
กำลังเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่ต่อกำลังแรงงานน้อยกว่า  

- ความหลากหลายของประเทศปลายทาง  
การบริการของภาคเอกชนจะมีประเทศปลายทางหลากหลายกว่า อีกท้ังภาคเอกชนยังมีผู้เชี่ยวชาญใน
การนำเข้าแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษากับแรงงาน แต่ภาครัฐมีประเทศปลายทาง
หลากหลายน้อยกว่า และต้องมีการจำกัดจำนวนตามที่ประเทศปลายทางร้องขอมาเท่านั้น  

การดำเนินงานให้บริการจัดหาแรงงานของกรมฯ ยังเป็นในเชิงรับ กล่าวคือ ใช้การประชาสัมพันธ์ตาม
สื่อต่างๆ และรอให้คนหางานเข้ามาสมัครตามวาระต่างๆ ยังไม่มีการแสวงหาตลาดใหม่ในเชิงรุกที่ชัดเจน  
ไม่มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศและแนวโน้มของโลก เพื่อนำมาเปรียบเทียบ
กับคุณลักษณะแรงงานไทยเพ่ือวางแผนงานในการขยายตลาด แม้ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารบางรายอาจมีความ
พยายามขยายตลาดเชิงรุก เช่น มีแนวคิดในการนำทีมภาครัฐประสานกับภาคเอกชน ร่วมมือในการแสวงหา
ตลาดใหม่ร่วมกัน เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ขยายโอกาสในการส่งออกแรงงาน อย่างไรก็ดี แผนงานดังกล่าว
กลับขาดการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และยังไม่มีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังตัวชี้วัดกำหนดไว้ใน
ด้านการส่งเสริมและขยายตลาดต่างประเทศไม่มีการเพิ่มเป้าหมายจากเดิมมากนัก นอกจากนี้ ผลจากการ
สำรวจผู้รับบริการที่ผ่านมา พบว่า การดำเนินงานของกรมฯ ยังมีปัญหาบางประการเช่น การดำเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าเอกชน ขั้นตอนยังมีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน เนื้อหาอบรมไม่ทันสมัย และหลังจาก
เดินทางไปทำงานแล้วเจ้าหน้าที่รัฐมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะดูแลแรงงาน 

ในขณะเดียวกัน ระบบการขอ Re-Entry และแจ้งการเดินทางกลับไม่มีประสิทธิภาพ คำขอ Re-Entry 

มีจำนวนมาก และมีแรงงานและบริษัทจำนวนมากที่ไม่ได้แจ้งการเดินทางกลับประเทศของแรงงาน ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการติดตาม และวางแผนกำลังแรงงานที่กลับมาจากต่างประเทศ 
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จากการสำรวจพบว่า แม้ผู้บริหารบางส่วนต้องการจะให้มีการดำเนินงานขยายตลาดแรงงานไทยไป
ต่างประเทศในเชิงรุก แต่ผู้บริหารบางรายมีแนวคิดในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ในขณะนี้บริษัทเอกชนมีความ
สนใจกลุ่มแรงงานที่ภาครัฐบริการมากข้ึน กรมฯ ควรลดบทบาทในการดำเนินการในลักษณะผู้ดำเนินการจัดหา
งานโดยตนเอง (service provider) ลง แต่ให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้น นำกลุ่มแรงงานและตลาดต่างประเทศที่
กรมฯ ดำเนินการอยู่ ให ้เอกชนดำเนินการ (แม้กระทั ่งประเทศที ่ม ี MOU กับรัฐบาลไทยแล้วก็ตาม)  
มีการปรับเปลี่ยนข้อตกลงกับคู่สัญญากับองค์กรต่างประเทศ ให้สามารถดำเนินการผ่านภาคเอกชน โดยกรมฯ 
ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก กำกับดูแล ประสานงานระหว่างรัฐภาคี อีกท้ัง มีการสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษ
แก่แรงงานที่ขาดแคลน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้มาทำงาน ลดค่าธรรมเนียม มีกระบวนการอนุญาตทำงานแบบ
พิเศษ ฯลฯ   
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6.4 การดำเนินงานด้านการคุ้มครองคนหางาน 
 

ในขณะนี้ประเด็นปัญหาด้านแรงงานไทยที่ต้องการให้มีการคุ้มครอง พบว่าที่ผ่านมามีการร้องเรียนต่างๆ 
แยกตามปัญหาต่างๆ คือ  

1. การหลอกลวงคนหางานในการทำงานภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น สัญญาว่าจะหางานให้ทำ  
มีการเรียกรับเงินไปแล้วแต่ไม่สามารถหางานได้หรือไม่ งานที่ไม่ตรง แต่มีจำนวนการร้องเรียนน้อย 

2. การหลอกลวง ชักชวนให้ไปทำงานต่างประเทศโดยรับเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เดินทาง หรือเดินทางไป
แล้วแต่ไม่ได้งานตามที่ต้องการ โดยมีปัญหาทั้งกรณีของนายหน้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ และนายหน้าที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ (นายหน้าเถื่อน) ซึ่งกรมฯ จะมีการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นที่มีการทำผิดกฎหมายและการร้องเรียนที่มีประเด็นมากได้แก่ กรณีของนายหน้าเถื่อนที่มี 
การชักชวนไปทำงานต่างประเทศ เป็นปัญหาที่มีสัดส่วนมากที่สุด  

ส่วนในด้านการป้องกันปัญหา มีการดำเนินการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้กับคนหางาน มีโครงการ
อบรมเครือข่าย โดยทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการเชิญบุคคลในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
มาร่วมการประชุม โดยในขณะนี้ผู้บริหารบางท่านมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงให้มุ่งเน้นเฉพาะจังหวัดที่มี
ปัญหามาก เนื่องจากงบที่ได้รับน้อยลง จึงต้องมีการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหา
จากวิธีการหลอกลวงโดยใช้สื่อโซเชียลในขณะนี้มีกฎหมายที่ครอบคลุมแล้ว แต่กรมฯ ยังต้องติดตามป้องกัน
แก้ไขวิธีการใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนอีก 

ผลจากการสำรวจในด้านเรื่องระบบการร้องทุกข์ของแรงงานพบว่าการดำเนินงานของกรมฯ ยังมี
ประเด็นปัญหาที่พบ เช่น การขาดข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ขาดแคลนบุคลากรในส่วนของการปราบปราม 
จับกุม การดำเนินคดีมีขั้นตอนยุ่งยากและใช้เวลานาน ขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ในด้านการดำเนินการเพื่อให้คำแนะนำแรงงานก่อนเดินทาง ในขณะนี้ดำเนินงานในกลุ่มที่กรมฯ เป็น 

ผู้จัดส่งไปทำงาน โดยมีเวลาในการอบรมน้อย ผู้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่าสิ่งที่ควรดำเนินการเพ่ิมเติมจาก
ปัจจุบันคือ การจัดตั้งเป็นหน่วยงานเพื่อให้คำปรึกษาในช่วงก่อนตัดสินใจเดินทาง โดยมีการสำรวจข้อมูลที่ดี 
(เช่น ให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ทำการสำรวจ 3-5 เดือน ว่างานลักษณะงานและคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรในแต่ละ
งานของแต่ละประเทศ) นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือให้คำแนะนำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
ในการแนะแนวเพื่อตัดสินใจเลือกงานและประเทศที่จะเดินทางไปทำงานว่ามีอาชีพหรืองานใดที่มีปัญหาและ
ข้อที่ควรระวัง 

การดูแลคนไทยในต่างประเทศยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างการดำเนินงานเนื่องจากสำนักงานแรงงาน
ต่างประเทศก่อนหน้านี้สังกัดกรมการจัดหางาน แต่ภายหลังย้ายไปสำนักงานปลัดฯ ทำให้การดำเนินงาน
ประสานงานไม่ต่อเนื่องเหมือนก่อน ไม่สามารถสื่อสารรายงานกรมฯ ได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรไม่ได้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่วนประเด็นของนายหน้าเถื่อนหลอกลวงคนไทย ผู้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่าปัญหา
นายหน้าเถื่อนและการหลอกลวงในขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่ การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายังคงเหมือนเดิม 
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ควบคุมยาก และมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยนอกเหนือจากการควบคุมของกรมฯ บางหน่วยงานเจ้าหน้าที่
ก็ไม่เข้มงวด มีผลประโยชน์แอบแฝง การดำเนินการจริงจังหรือไม่ได้อยู่ที่ระบบงานเท่านั้น แต่อยู่ที่ตัวบุคคล
และความจริงจังของผู้บริหารด้วย อย่างไรก็ตามในขณะนี้กรมฯ มีการใช้วิธีการต่างๆ มาสนับสนุนธรรมาภิบาล 
เช่น มีข้ันตอนและมาตรฐานเวลาที่ชัดเจน และการชำระเงินออนไลน์ ทำให้ลดปัญหาจากการดำเนินงานล่าช้า
และเรียกร้องผลประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง  

ในด้านการดำเนินงานร่วมมือกับเครือข่าย มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเช่น กระทรวงการต่างประเทศ  
สันติบาล โรงพยาบาลต่างๆ กรมการปกครอง (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
สถานทูตต่างๆ และร่วมมือกับบริษัทเอกชนอีกด้วย โดยปัญหาความต้องการในด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
คือต้องการข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมากกว่านี ้ การเชื ่อมต่อข้อมูลแรงงานที่กลับมาจาก
ต่างประเทศยังไม่มีความครบถ้วน อีกท้ังกฎหมายลงโทษผู้ที่ไม่รายงานยังไม่มีความเข้มแข็ง 
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6.5 การดำเนินงานด้านการบริหารและกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 
 

สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวนั้น ลักษณะการดำเนินงานและประเด็นปัญหาจะมีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มที่เป็นแรงงานที่มีทักษะ (Skilled labor) กับกลุ่มคือแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled labor) และ
แรงงานกึ่งมีทักษะ (Semi-skilled labor) โดยกลุ่มแรกที่เป็นแรงงานที่มีทักษะ เช่น นักลงทุน ผู้ประกอบ
อาชีพที่ใช้ความรู้ ทักษะขั้นสูง ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานในประเทศโดยไม่ผ่านนายหน้าจัดหางาน มีประเด็นการ
ร้องเรียนน้อยและทางกรมฯ สามารถให้บริการได้ทั่วถึงเนื่องจากมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวน
เจ้าหน้าที ่ 

ส่วนแรงงานอีกกลุ่มหนึ่ง คือแรงงานแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานกึ่งมีทักษะ เข้ามาทำงานโดยผ่าน
นายหน้าจำนวนมาก และมีส่วนหนึ่งมีการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย ขั้นตอนดำเนินงานให้บริการในกลุ่มนี้
มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนด (ตัวอย่าง  เช่น ควรมีการกำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน การอนุญาตที่แตกต่างจากกรณีปกติ) มีจำนวนผู้รับบริการมาก มีปัญหาต่อ
จำนวนบุคลากรของกรมฯ ในพื้นที่ ซึ ่งมีภารกิจต้องดำเนินการหลายด้าน ทั้งงานตรวจสอบ ปราบปราม 
อนุญาต ฯลฯ นอกจากนั้นการที่กระบวนงานต้องมีการส่งต่อไปหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง ฯลฯ ทำให้มีปัญหาความล่าช้า ในขณะนี้กรมฯ ได้แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าในด้านของปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรไม่เพียงพอโดยใช้เครือข่ายมาช่วย เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ตำรวจ ปกครอง ประสานงานกัน แต่ยังดูแลไม่ทั่วถึง 

แม้ว่ากรมฯ จะมีศูนย์ OSS (one stop service) ซึ่งนำเอาผู้ให้บริการจากหน่วยงานต่างๆ มาไว้ในที่
เดียวกัน แต่การบริการยังไม่ได้เบ็ดเสร็จครบถ้วนเป็นกระบวนการเดียวกัน เนื่องจากแต่ละหน่วยราชการมี
กระบวนการที่ไม่เชื่อมต่อกันและต้องการเอกสารไม่เหมือนกัน ซึ่งในอนาคตหากมีการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุง 
วางระบบงานให้แต่ละหน่วยงานมีกระบวนการที่เชื่อมโยงประสานงานได้อย่างราบรื่นจะเป็นประโยชน์และ  

ให้ความสะดวกกว่านี้  
สำหรับประเด็นปัญหาที่เคยมีการสำรวจจากผู้เกี่ยวข้อง พบว่าในด้านการบริหารข้อมูลทะเบียนต่างด้าวนั้น 

ยังมีปัญหาในหลายประการตัวอย่างเช่น นโยบายด้านแรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้วิธีการ 
กระบวนการ ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน นอกจากนั้นยังมีปัญหาที่หน่วยงานในสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดไม่สามารถปรับข้อมูลได้เอง แต่ต้องรอประสานกับส่วนกลาง  และยังมีปัญหาในการกรอก จัดเก็บ และ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงาน ใช้เอกสารจำนวนมาก ควรลดเอกสาร  

ไม่จำเป็น และใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน อีกทั้งมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตทำงานที่ไม่มีแนวทาง 
การปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงควรผ่อนปรนมาตรการต่างๆ และให้บริการสะดวกรวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนให้กับ
ภาคเอกชน ลดขั้นตอนและเอกสารไม่จำเป็น จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนั้น การสำรวจสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวมีความคิดเห็นว่า กรมฯ ควรมี 
การปรับปรุงโดยจัดทำคู่มือประชาชนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อขจัดปัญหาคอร์รัปชัน และ
เพ่ือให้บริการอย่างเท่าเทียม ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับนายหน้า สื่อประชาสัมพันธ์ควรเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในเรื่องช่องทาง
การสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลต่างๆ ตลอดจนการใช้ภาษา ไม่ควรเป็นภาษาราชการ 
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อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวกมากข้ึน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การออกเอกสารต่างๆ ช่องทางการร้องทุกข์สามารถติดต่อได้
ทางการโทรศัพท์ยังมีช่องทางออนไลน์ แต่ยังคงมีขั้นตอนที่ยังคงต้องไปดำเนินการที่สำนักงานอยู่ นอกจากนั้น 
มีการระบบสารสนเทศโดยดำเนินการตั้งแต่ที่ด่าน เชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์มาในส่วนกลาง (ในขณะนี้เริ่มทำมี
แผนงานและผ่าน ครม. แล้ว กำลังเตรียมการคำนวณต้นทุน ให้เอกชนรับไปดำเนินการต่อ จะนำมาใช้ปี 2565) 
ในการทำทะเบียน ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ซึ่งช่วยให้มีความรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามการดำเนินงานนี้แม้จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ความสะดวก แต่ยังไม่สามารถตัดการทุจริตได้ทั้งหมด 

ผู ้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่า ในอนาคตควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื ่อมโยงกับ
ต่างประเทศที่เป็นกลุ่มแรงงานเป้าหมาย สามารถดำเนินการขออนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ข้ามประเทศ  
โดยสามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสถานกงสุล 
ออกวีซ่าจากทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้าประเทศด้วย ทั้งนี้ประเทศไทยจะต้องเตรียมการเจรจากับประเทศ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อม และควรมีการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการ และการสนองแรงงาน  
(Labor demand and supply) ให้กับประเทศต่างๆ เพ่ือให้สามารถจัดเตรียมแรงงานตรงความความต้องการได ้

ผลการสำรวจพบว่า ปัญหาระบบแจ้งการร้องทุกข์และกลไกคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และเจ้าพนักงานขาด
ประสิทธิภาพ ควรจัดชุดเฉพาะกิจเข้าดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และประสานการร้องทุกข์
ไปยังหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ และควรบูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงานอ่ืนมากขึ้น โดยเฉพาะในภารกิจที่เก่ียวข้องกับการดำเนินคดี และกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 
ควรคัดกรองรายชื่อผู้ว่างงานที่จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน 

ในด้านการนำเข้าต่างด้าวเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยจะมี MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐ 
แต่ในกระบวนการดำเนินงานยังมีบริษัทจัดหางานเอกชน ทั ้งของไทยและของต่างประเทศเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานเช่น การกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีราคาแพง  

ปัญหาในด้านการดำเนินงานค้นหาผู้ทำผิดกฎหมายมีการดำเนินงาน สังเกตการณ์ สืบสวน รับข้อ
ร้องเรียน เบาะแส ฯลฯ แต่มีปัญหาหลายครั้งในกรณีที่ทราบเบาะแส เมื่อไปตรวจต้นจะไม่บพบแรงงานที่ผิด
กฎหมาย เนื่องจากข้อมูลรั่วไหล หรือมีเครือข่ายที่ไม่ซื่อสัตย์ ทำให้ผู้ต้องสงสัยทำการหนีหรือปกปิดข้อมูล  
บางกรณีกรมฯ จึงต้องดำเนินการเองก่อนให้แน่ใจ แล้วจึงเชิญหน่วยอ่ืนๆ มาสืบทีหลัง แต่ยังแก้ไขปัญหาได้ไม่หมด 
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่มีการจับกุมแล้วมีผู้มาขอให้ปล่อยตัว ส่วนการร้องเรียนกรณี เจ้าหน้าที่กรมฯ ประพฤติ 
มิชอบยังไม่เคยม ี

ปัญหาแรงงานเถื่อน/ค้ามนุษย์ยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  
โดยในช่วงที่ผ่านมา กรมฯ  ได้มีการติดตาม เฝ้าระวัง สังเกตการณ์ รับข้อร้องเรียน เบาะแส ฯลฯ ปราบปราม
ขบวนการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง (ตำรวจท้องที่) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อย่างไรก็ตามจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ พบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการทราบการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดการหลบหนี และ 

ไม่สามารถตรวจพบหลักฐานที่สามารถเอาผิดนายจ้าง หรือแรงงานได้ บางกรณีกรมฯ ต้องใช้วิธีดำเนินการเอง
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ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้ทำผิดกฎหมายจริง แล้วจึงเชิญหน่วยอื่นๆ มาสืบทีหลัง นอกจากนี้ ข้อจำกัดทางด้าน
กฎหมายยังได้เปิดช่องให้เกิดการใช้แรงงานแบบผิดกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการจับกุมคนต่าง
ด้าวที่มีเจตนาเข้ามาใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายแม้ว่าจะทราบอยู่ เนื่องจากยังไม่เกิดการกระทำผิดในขณะนั้น 
(เช่น คนต่างด้าวที่เข้าประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยว หรือเข้ามาผ่านการยกเว้นวีซ่า) เป็นต้น 

ในด้านของธรรมาภิบาลในการให้บริการด้านแรงงานข้ามชาติ ผู ้บริหารมีความเห็นว่าในขณะนี้  
การให้บริการที่สำนักงานมีขั้นตอนชัดเจนและมีมาตรฐานระยะเวลาตาม พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปิดรับการชำระเงินออนไลน์ ทำให้ลดปัญหาจากการ
ดำเนินงานล่าช้า และเรียกร้องผลประโยชน์ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัญหาในบางด้าน เช่น การลักลอบ
เข้าเมือง อาจมีปัญหาการตรวจสอบ ซึ่งอาจมีประเด็นจากความซื่อสัตย์ของบุคคลในกระบวนการซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน นอกเหนือจากกรมฯ ด้วย    

ส่วนการป้องกันปัญหาต่างๆ มีโครงการประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่คนหางานควรทราบ เช่น การทำ
ผิดกฎหมาย การถูกหลอกลวง ให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการ เชิญบุคคลในพื้นที่ ผู้นำชุมชน  
มาทราบข้อกฎหมายและข้อมูลต่างๆ  

ในปัจจุบันกรมฯ  มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำและข้อมูลแรงงานต่างด้าว ตาม 
MOU ที่มีการจัดทำไว้ โดยการจัดตั้งศูนย์แรกรับการทำงานและสิ้นสุดการจ้างงานในจังหวัดติดชายแดน
ประเทศต้นทาง ได้แก่ กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว เพ่ือช่วยเหลือในด้านการให้คำแนะนำ ความรู้ด้านกฎหมาย 
สิทธิต่างๆ และแจ้งให้ทราบถึงช่องทางการรับความช่วยเหลือหากมีปัญหา รวมทั้งการรับเรื่องแล้วส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นต้น  
ซึ่งผู ้บริหารบางท่านให้ความเห็นว่างานด้านนี้ไม่ใช่ภารกิจหลักโดยตรงของกรมการจัดหางานจึงต้องขอ
งบประมาณโครงการในแต่ละปี และมีแนวโน้มว่าจะต้องดำเนินงานในลักษณะงานประจำ จึงอาจพิจารณาใน
การจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างภายในกรมฯ แทน   
  ผู้บริหารบางส่วนมีความเห็นกว่าการดำเนินงานด้านนี้ยังมีปัญหาในด้านอัตรากำลัง โดยเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่ทำหน้าที่ วินิจฉัย บังคับกฎหมายไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องเป็นผู้มีประสบการณ์
และต้องมีอำนาจหน้าที่เป็นข้าราชการ ให้คนจากภายนอกดำเนินการแทนได้ยาก จึงมีแนวคิดว่า เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเปิดช่องให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการให้บริการ
กับแรงงานต่างด้าวมากขึ้น เช่น เปิดช่องหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้บริการเอกชน (Outsourcing) ในการ
ดำเนินงานด้านบริการ (Service Provider) เช่น การให้คำแนะนำกับแรงงานต่างด้าว การคัดกรอง และตรวจ
รับเอกสารที่จำเป็น การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้แรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการ รวมถึงการแจกจ่าย
ใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดยอำนาจในการอนุมัติการออกใบอนุญาตทำงานยังคงเป็น
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่กรมการจัดหางานทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้างานของภาคเอกชนให้
เป็นไปตามกรอบและข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงทำหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน
ของประเทศ เท่านั้น  
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6.6 ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดหางาน 

 
งานด้านข้อมูลเพื่อการจัดหางานดำเนินการโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ซึ่งมีการจัดทำข้อมูล

ทางสถิติโดยรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยมีหน่วยงานเครือข่ายที่ให้ข้อมูล (เช่น หน่วยงานต่างๆ   
ในกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
สถาบันการศึกษาต่างๆ และบริษัทหางานภาคเอกชน ฯลฯ) มาใช้เป็นฐานข้อมูลและทำการประมวลผล เพ่ือใช้
ในการดำเนินงานของกรมฯ และของหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ  

การดำเนินงานมีปัญหาสำคัญคือ ฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ของประเทศ ทั้งในด้านการผลิต การศึกษา 
และความต้องการแรงงานมีหลายหน่วยงานจัดทำ แต่ยังไม่มีการบูรณาการในภาพรวม โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
ความต้องการแรงงานมีปัญหามาก เนื่องจากข้อมูลไม่มีความละเอียด (เช่น ระบุเพียงระดับการศึกษา ไม่ระบุ
สาขาวิชา) และรูปแบบไฟล์ข้อมูลยังไม่เป็นแบบเดียวกัน รวมทั้งปัญหาด้านความร่วมมือของเครือข่ายบาง
หน่วยงาน โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละบุคคลซึ่งเกรงว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีก
ด้วย อย่างไรก็ตาม การที่กรมฯ มีการจัดทำระบบ Job demand open platform สามารถช่วยให้ข้อมูลมีการ
เชื่อมโยงได้สะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลมากข้ึน  

นอกจากนี้ กรมฯ มีการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุนกลุ่มแรงงานเฉพาะด้าน ทักษะพิเศษ เช่น 
กลุ่มแรงงานด้านช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเชื่อม โดยเฉพาะ ซึ่งนำมาใช้ในการบริการจัดหางานเชิงรุก ส่วนข้อมูล
ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมีการจัดทำนั้นยังใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามวั ตถุประสงค์ เนื่องจาก
ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นการระบุข้อมูลรวม ไม่ได้ระบุเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการจ้างงานได้ อีกทั้ง
ยังไม่มีการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้มีการติดตามผลการนำไปใช้ อย่างไรก็ตามจะมีการ
ดำเนินงานเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 

ส่วนการสำรวจเพื ่อการจัดทำข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู ้ ใช ้งาน มีการสำรวจทาง
แบบสอบถาม แต่ยังมีผู้ให้ความคิดเห็นในด้านนี้ไม่มากนัก ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่ากรมฯ อาจเพิ่มเติมวิธีการสำรวจ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือจัดประชุมกลุ่ม ( focus group) เพื ่อหาความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล นำมา
ปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป  

ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลมีการจัดทำสื่อหลายประเภท และมีแนวโน้มในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
เช่น เว็บไซต์ ยูทูป เฟซบุ๊ก ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้มากขึ้น อีกทั้งมีการเปิดรับความคิดเห็นและแบบสอบถามทาง
เว็บไซต์ แต่เนื่องจากผู้รับบริการบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า หรือบางกลุ่มยังพอใจในการใช้สื่อแบบเดิม เช่น เอกสาร
แผนพับ บอร์ดประกาศ จึงยังคงมีสื่อเหล่านี้อยู่  

ข้อสังเกตบางประการจากข้อมูลสถิติที่เผยแพร่สู่สาธารณชน พบว่าข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
อัตราส่วนของผู้ที่ใช้บริการจัดหางานที่ได้รับการบรรจุงานไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานจริง โดยค่าสถิติบางปี
มีจำนวนผู้ได้รับการบรรจุงานมากกว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จากการตรวจสอบพบปัญหาที่เกิดจาก
การจัดเก็บตัวแปรที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น จำนวนผู้ลงทะเบียนสมัครงาน นับเฉพาะคนหางานรายใหม่มาใช้
คำนวณ ทั้งท่ีคนหางานแต่ละรายอาจลงทะเบียนสมัครงานหลายครั้ง นอกจากนี้คนหางานแต่ละรายอาจได้รับ
บรรจุงานมากกว่าหนึ่งครั้ง (กรณีที่ลาออกจากที่ทำงานเดิมแล้วสมัครใหม่) ทำให้จำนวนของการบรรจุงานมีสูง
กว่าจำนวนรายผู้สมัครงานมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ค่าอัตราส่วนซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กรจึงไม่สามารถบ่งชี้
หรือประเมินผลสำเร็จขององค์กรได้ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจึงควรพิจารณาปรับปรุงการบันทึกและ
ประมวลผลให้บ่งชี้ผลการดำเนินงานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
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นอกจากนั้น เนื่องจากงานด้านข้อมูลตลาดแรงงานมีความที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่นๆ ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน อีกท้ังมีผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ การดำเนินงานของกองบริหาร
ข้อมูลตลาดแรงงานจึงอาจไม่จำเป็นต้องสังกัดกรมการจัดหางาน จึงอาจพิจารณาในการปรับโครงสร้าง เช่น  

นำภารกิจของกองฯ ไปควบรวมกับสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน 

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ   
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ เป็นหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยดำเนินการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะใน
การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ตัวอย่างเช่น การสร้างระบบ
บริการออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีในการบันทึกและเชื่อมต่อข้อมูลจากส่วนต่างๆ ของประเทศให้ผู้รับบริการเข้า
มาติดต่อและยื่นเอกสารทางออนไลน์ได้ การเชื่อมต่อข้อมูลจากภายในและภายนอกกรมฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล
เดียวกันเพ่ือนำไปประมวลผลในภาพรวม การอบรมให้ความรู้ การสร้างระบบการหางานและการประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

ในขณะนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น ทำให้เกิด
ความสำคัญและมีความต้องการในการนำไปใช้งานสูง สร้างประสิทธิภาพในการทำงานและทดแทนการทำงาน
โดยบุคลากรได้หลายส่วน มีการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใจการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ อีกทั้งมีส่วนช่วยสร้างธรรมาภิบาลให้ข้อมูลการดำเนิ นงานมีความโปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ที่สามารถโอนเงินได้โดยไม่ต้องผ่านตัวบุคคล และการนำมาใช้ในการ
เชื่อมต่อข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประมวลผล   

ในขณะนี้กรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงานมีความประสงค์ที่จะสร้างระบบข้อมูลในระดับ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยนำข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั ้งภายในและภายนอกกรมฯ เช่น  
จากหน่วยงานการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ข้อมูลด้านการปกครอง 
ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข งานด้านประกันสังคม สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวงแรงงาน รวมทั้งข้อมูลจากภาคเอกชน สถานประกอบการ และบริษัทจัดหางาน มาเชื ่อมโยง
ประสานกันในระบบ Job demand open platform และมีการนำ AI มาสนับสนุนในการว ิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น การนำมาใช้จับคู่คุณสมบัติบุคลากร (ความถนัด 
การศึกษา ประสบการณ์  การผ่านการอบรม วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ฯลฯ) ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ที่ต้องการ และการนำข้อมูลมาใช้ในการออกรายงานต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการนำฐานข้อมูลด้านการหางาน 

ในประเทศ บริการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าวเข้ามาไว้ในระบบงานที่เชื ่อมต่อกัน  

ส่งผลให้สามารถดำเนินการด้านเอกสารและการอนุญาตในแบบ E-work permit โดยในขณะนี้มีการดำเนินงาน
แล้วในระดับพ้ืนฐาน สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้บางหน่วยงาน  

แนวคิดหนึ่งที่ผู้บริหารหลายคนให้ความเห็นคือ การนำข้อมูลตลาดแรงงานจากภาคเอกชนเข้ามารวม
ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เช่น ข้อมูลจากบริษัทจัดหางานที่เชื่อมโยงข้อมูลและเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว โดยมี
กรมฯ เป็นศูนย์ข้อมูล แต่ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกมากก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้จริง เช่น การจูงใจ
ให้เกิดความร่วมมือ การมกีฎหมายมารองรับ การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทต่างๆ ฯลฯ  
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นอกจากนี้ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานอาจมีผลต่ออัตรากำลังของกรมฯ  
ที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากงานที่บุคลากรเคยทำอาจถูกทดแทนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทำให้ต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตรากำลังโดยลดกำลังคนในบางด้านลง  

แม้ว่าการดำเนินงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมฯ หลายด้าน 
แต่ในด้านของการจัดทำฐานข้อมูลเพื ่อใช้ในการบริหารยังมีปัญหาทั้งด้านเทคนิคและความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลแต่ละแห่งเป็นคนละระบบเชื่อมต่อกันได้ยาก และความร่วมมือในการเปิดเผย
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
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6.7 การปฏิบัติงานในสำนักงานจัดหางาน  
 

สำนักงานจัดหางานส่วนใหญ่ได้รับแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนจากส่วนกลาง โดยเฉพาะงานด้าน
ทะเบียนและการบริการตามงานประจำวัน แต่งานบางด้านอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดเนื่องจาก
ความต้องการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน เช่น การติดต่อประสานงานเครือข่ายเพื่อขอความร่วมมื อ จากบริษัท 
นิคมอุตสาหกรรม สถานศึกษา องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สมาคม ชุมชน ฯลฯ ซึ่งแตกต่างกันตามความเหมาะสม
ในแต่พ้ืนที ่

จากการสำรวจได้พบว่าประเด็นปัญหาของการติดต่อสื่อสารกับส่วนกลางมีบ้างเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น 
กรณีท่ีเกิดสถานการณ์โควิด 19 ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวไม่ทราบวิธีการดำเนินการที่ชัดเจนตามมติ
ของคณะรัฐมนตรีวันที ่ 29 ธันวาคม 2563 เกี ่ยวกับการการขึ ้นทะเบียนแรงงานต่ างด้าวที ่ผิดกฎหมาย 

ในประเทศไทย ในช่วงสำหรับสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้เกิดความสับสน ไม่ทราบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
นอกจากนั้นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมยังไม่สามารถบูรณาการการทำงาน เช่น การสื่อสารกับโรงพยาบาลเอกชน
เพื่อให้บริการตรวจเชื้อยังไม่ทราบว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไร รวมทั้งการสื่อสารกับหน่วยงานปกครอง 
เช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ในการเก็บอัตลักษณ์รายบุคคล  

นอกจากนั้น มีงานเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายงานตามนโยบาย เช่น JOB EXPO และ Co-Payment 

ซึ่งเพ่ิมจากงานประจำ แม้ว่าจะเป็นภาระเพ่ิมเติม แต่สำนักงานจัดหางานสามารถให้ความร่วมมือตามนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนการประสานงานข้ามหน่วยงาน เช่น สำนักงานภูมิภาคของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง
แรงงาน พบว่ามีการประสานงานและร่วมมือกันอย่างดี ทั้งในด้านการร่วมทีมทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ ส่วนในด้านการประเมินติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดการดำเนินงาน มีการถ่ายทอดมาจาก
ส่วนกลาง แต่บางกรณีอาจมีข้อจำกัดในการพิจารณาเป้าหมายให้เหมาะสมกับแต่ละแห่ง เรื่องจากเวลาในการประชุม
และหารือมีน้อย  

ในส่วนของการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลจากการสำรวจพบประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้ 

6.7.1 บทบาท และภารกิจ ที่สมควรเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทในอนาคต 

การให้บริการจัดหางาน ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการจัดหางาน (employment service) และจับคู่งาน 
(job matching) เป็นหลัก โดยมีช่องทางการลงทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทางเว็บไซต์ และงานนัดพบ
แรงงาน  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคนหางานมีช่องทางในการหางานได้จากช่องทางอื ่นๆ โดยเฉพาะจาก
ภาคเอกชนซึ่งมีบริษัทจัดหางานอยู่จำนวนมาก และเป็นที่นิยมในการใช้บริการมากกว่า ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้บริการ
จัดหางานของกรมฯ จะเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพน้อยกว่า เช่น กลุ่มที่มีทักษะและการศึกษาไม่สูง หรือได้งานที่ใช้
ทักษะต่ำกว่าวุฒิการศึกษาจริง (คนหางานระดับปริญญาตรีแต่ได้งานทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะ เช่น เสมียน 
พนักงานขาย)  
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ส่วนงานอบรมหลายด้านของกรมฯ มีลักษณะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นแต่งบน้อยกว่าในหลายกรณี  
จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้เทียบเท่ากับหน่วยงานอ่ืนๆ นอกจากนั้นการอบรมของกรมฯ ยังไม่มีอาชีพสมัยใหม่ 

ผู ้บริหารส่วนใหญ่จึงมีความเห็นว่า กรมฯ ควรปรับเปลี ่ยนบทบาทด้านการให้บริการจัดหางาน 
(employment service) เป็นงานด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดหางานเอกชนแทน แต่อาจคงบริการนี้ไว้สำหรับ
กลุ ่มบุคคลพิเศษ และเพิ ่มบทบาทงานอื ่นๆ ได้แก่  งานด้านวิชาการและงานเชิงนโยบายให้มากขึ ้น เช่น  
การจัดทำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดทำบทวิเคราะห์สภาพตลาดแรงงาน การคาดการณ์
ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในอนาคต การวางแผนการผลิตแรงงานให้สอดคลอ้งกับความต้องการ
ของตลาด (Demand driven) รวมถึงการประสานงานหน่วยงานด้านการผลิตแรงงาน (Labor supply) เช่น 
ภาคการศึกษา เพื่อป้องกันแรงงานไม่สอดคล้อง (labor mismatch) ในตลาดแรงงาน และควรเพิ่มบทบาท
ด้านการแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมตลาด การพัฒนาคนหางานให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

งานบางด้านที่กรมฯ สามารถถ่ายโอนให้ผู ้อื ่นทำได้ ควรให้หน่วยงานอื่นทำแทน เช่น งานบริการ 

ออกใบอนุญาตการทำงาน การตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยอาจ
พิจารณาการใช้ภาคเอกชนดำเนินงานแทนในรูปแบบการจ้างเหมา (outsourcing) โดยกรมฯ ทำหน้าที่เป็น 

ผู้กำหนดมาตรฐานงาน กระบวนการทำงาน ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของภาคเอกชนให้ เป็นไปตาม 

ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น งานด้านรวบรวมและตรวจสอบเอกสารให้ภาคเอกชนทำ ส่วนกรมฯ  ทำในด้าน 

การพิจารณาอนุญาต 

นอกจากนี้ ภารกิจบางด้านที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ควรลดลงและเปลี่ยนไปเป็นการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องแทน เช่น งานด้านการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีความซ้ำซ้อนกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งานด้านการอบรมและพัฒนาแรงงาน ควรมีการถ่ายโอนไปยัง  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนงานด้านการให้บริการจัดหางาน (employment service) ให้ภาคเอกชน
ดำเนินการ โดยกรมฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลและคุ้มครองคนหางาน เป็นต้น 
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6.7.2 การพัฒนากระบวนงานหลักของกรมการจัดหางาน (ความแตกต่างในบริบทของพ้ืนที่) 
ในขณะนี้พบว่าในบางช่วงมีงานเร่งด่วน ปริมาณสูง ทำให้บุคลากรตามโครงสร้าง ตามตำแหน่ง  

ไม่เพียงพอ จึงต้องให้บุคลากรที่มีอยู่ช่วยเหลือการทำงานของกันและกันโดยไม่จำเป็นต้องทำงานตามตำแหน่ง
เสมอไป หรือมีการจัดตั้งกลุ่มงานภายในได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่                       

ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สำนักงานจัดหางานแต่ละท้องที่สามารถบริหาร
จัดการโครงสร้างภายในสำนักงานฯ ให้เหมาะกับสภาพการทำงานและบริบทในพื้นที่ได้เอง เนื่องจากแต่ละ
พื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ และแนวคิด พฤติกรรมของแรงงาน 

ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้การบริหารจัดการแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น  
o จังหวัดอุดรธานี คนหางานส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการใน

พ้ืนที่ไม่สามารถหาแรงงานเข้ามาทำงานในสถานประกอบการของตนได้ จึงอาจส่งเสริมให้สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางด้านการจัดส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศ และ 

มีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอื่นๆ เพื่อหาคนงานมา
ทำงานในจังหวัด 

o จังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาการขออนุญาตทำงานของครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ขาดแคลนครูสอน
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก รวมถึงปัญหาการขอ VISA ของอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่มี
ความชัดเจน ในบางครั้งกรมการกงสุลในประเทศต้นทางออก VISA ผิดประเภท ควรมีหน่วยงาน
ภายในที่ทำหน้าที่ในการติดต่อ ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน ตม. เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น  

o จังหวัดส่งขลาที่เป็นที่พักชั่วคราวของแรงงานต่างด้าว (รวมถึงแรงงานไทย) ที่จะทำงานยังประเทศที่ 3  
จึงควรมีงานด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จังหวัดชายแดนมากขึ้น เพ่ือติดตาม
การเคลื่อนย้ายของแรงงานผิดกฎหมาย 

o สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื ้นที ่ 5 พบว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่สำนักงานใหญ่จะไม่อยู่ในพ้ืนที่ ดังนั้น เมื่อแรงงานได้รับการบรรจุงานแล้วจะไม่ถูก
บรรจุในพื้นที่เขต 5 ผู้บริหารจึงมีความเห็นว่าควรมีการจัดหน่วยงานภายในทำหน้าที่ประสานงาน
ระหว่าง 2 พื้นที่นี้โดยเฉพาะ  

o สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 เป็นเขตที่มีปัญหาและมีการตรวจสอบการทำงานของ
แรงงานต่างด้าวมากที่สุด จึงต้องมุ่งเน้นการดำเนินการเชิงรุก ทั้งการลงตรวจสอบการทำงานของ
แรงงานต่างด้าวตามสถานประกอบการต่างๆ และมีปริมาณอัตรากำลังในด้านนี้มากเป็นพิเศษ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงาน 

นอกจากนั้น ในอนาคตบางสำนักงานจัดหางานจังหวัดอาจให้บริการงานข้ามพื้นที่รับผิดชอบได้หากมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตัวอย่างเช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดส่งคนงาน
ไปทำงานในต่างประเทศ อาจให้บริหารแรงงานข้ามจังหวัด และสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการแทน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่ืน 
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6.7.3 การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น e-Service ฐานข้อมูล และ 

การเชื่อมโยงระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ต่างๆ ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

ช่วยในการทำงานหลายด้าน เช่น การประกาศข้อมูลตำแหน่งงานในช่องทาง Social media ของสำนักงาน 
การสร้าง QR Code เพื่อให้ผู ้สมัครงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ ้น และการใช้ระบบ  SMART JOB  

เพื่อจัดเก็บข้อมูลของแรงงานที่ต้องการหางาน (ชื่อ ที่อยู่ อายุ ความสามารถ ความสนใจในการทำงาน ฯลฯ) 
และผู้ประกอบการสามารถค้นหาพนักงาน หรือแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานยังได้มี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม (ตั้งแต่
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ การลงทะเบียน การประกอบเอกสาร รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ)  
ซึ่งช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส่วนใหญ่จะมีปัญหาจากการที่ฐานข้อมูลคนละส่วนยังแยกกันจัดเก็บ หรือยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบ ระบบเดียวกัน 
เช่น ฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพกับคนหางาน เมื่อแยกจัดเก็บทำให้ไม่ทราบว่าใครได้รับบริการ
ซ้ำซ้อนกันบ้าง นอกจากนี้ ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐไม่เชื ่อมโยงกัน เช่น ฐานข้อมูลกรมสรรพากร 
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอื่น รวมถึงฐานข้อมูลของ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ส่งผลให้การวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้น ระบบที่ใช้ในการดำเนินงานบางระบบยังไม่เสถียร มีการจัดทำระบบย่อยมากเกินไป 
และในบางพื้นที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรุ่นเก่า ไม่รองรับกับ software ในปัจจุบัน หรือมีการประมวลผล 

ที่ล่าช้า โปรแกรมค้าง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้หากกรมฯ สามารถทำการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบข้อมูล ประวัติการชำระภาษี เพื่อประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานหรือ  

ต่อใบอนุญาตฯ รวมถึงการติดตามการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวภายในประเทศได้ สามารถติดตามตัวแรงงาน
หากมีการทำผิดกฎหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลด้าน
แรงงานกลางในรูปแบบของ Big data อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ คาดการณ์ บริหารจัดการทางด้าน
แรงงานของประเทศ เพ่ือวางแผนการผลิตแรงงานให้เป็นไปตามความต้องการ และบริบทของสังคมในอนาคต  
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6.7.4 การบริหารแรงงานและการส่งเสริมการมีงานทำในภาพรวม ทั ้งแรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบ และคนหางานยาก 

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการและส่งเสริมการมีงานทำในหลายพื้นที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยเป็นการ
จับคู่งาน (Job matching) เช่น กิจกรรมนัดพบแรงงาน การจัดหางานผ่านระบบ SMART JOB สำหรับบุคคลทั่วไป 
โครงการ Co-payment ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการทำงานให้กับนักศึกษาจบใหม่ การจัดส่งแรงงานไทย 
ไปทำงานในต่างประเทศ และในขณะเดียวกัน ต้องมีการอบรมคนหางานในระบบของกรมฯ ให้มีความรู้
ความสามารถตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละพ้ืนที่ด้วย  

 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกำลังแรงงานในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีสัดส่วนกว่า ร้อยละ 17-18 ของตลาดแรงงานทั้งหมด และมีบางส่วนที่ยัง
มีศักยภาพในการเติบโตเป็นผู้ประกอบการ SME ในอนาคต นอกจากนั้นยังมีกลุ่มแรงงานไร้ทักษะ กลุ่มบุคคล
พิเศษ (เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ ทหารปลดประจำการ) กรมฯ ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการคนงาน
เหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อให้ความช่วยเหลือ และการแนะแนวอาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมคนหางานให้เห็นถึง
ความสำคัญของการทำงาน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็น รวมถึงควรมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ที ่เก ี ่ยวข้อง เช ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื ่อจั ดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และ 
การทำอาชีพอิสระ และการจูงใจภาคเอกชนที่สามารถจัดหางานให้กับกลุ่มบุคคลพิเศษ  

นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ของภาครัฐ ควรลดข้อจำกัด เงื่อนไขและขั้นตอนให้มีความซับซ้อนน้อยลง 
มีความคล่องตัวมากขึ้น ตัวอย่างเช่น โครงการ co-payment มีการกำหนดเงื่อนไขท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงถดถอย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการลดจำนวนคนงานลง ในขณะที่
โครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการจ้างงานของนักศึกษาจบใหม่ซึ่งไม่มีประสบการณ์การทำงาน ซึ่งไม่ตรงกับ
ความคิดของผู้ประกอบการซึ่งยังต้องการจ้างแรงงานเดิมไว้มากกว่า และยังขาดความชัดเจนในการส่งเสริม
ระยะยาว รวมถึงเงื ่อนไขการจ่ายเงินมีความซับซ้อน ล่าช้า ผู้ประกอบการไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือก
แรงงานด้วยตนเอง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบางส่วนให้คำแนะนำว่าควรเปลี่ยนจากการสนับสนุนการจ้างงาน
ทันทีเป็นการสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพิจารณาผู้สมัครงาน และทำให้
นักศึกษาจบใหม่ได้โอกาสในการเรียนรู้งานมากข้ึนด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนแนะนำให้เปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมโดยให้ส่งเสริมการจ้างงานแก่กำลังแรงงานที่อยู่ในระบบซึ่งมีประสบการณ์  
การทำงานมาแล้ว จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและแรงงาน 

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบ คือ แรงงานที่สำนักงานฯ จัดส่งให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ไปพบ
นายจ้างตามที่นัดหมายไว้ ส่งผลให้นายจ้างเสียเวลาและคนหางานรายอื ่นเสียโอกาสในการได้งานทำ 
นอกจากนั้นยังพบว่าคนหางานบางกลุ่มไม่ต้องการทำงาน แต่ต้องการได้รับค่าชดเชยจากสิทธิ์ประกันการ
ว่างงาน  

ผู้บริหารให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัดสำนักงานฯ คือ อัตราส่วนการได้รับบรรจุงาน ไม่ควรใช้ประเมิน
สำนักงานฯ เนื่องจากการได้รับบรรจุงานมีปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้องนอกเหนือจากหน้าที่ของกรมฯ ซึ่งเป็น 

ผู้ประสานงานเท่านั้น โดยตัวชี้วัดของกรมฯ อาจประเมินเฉพาะประเด็นที่กรมฯ ควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น  
การประสานงานกับนายจ้าง จูงใจให้นายจ้างมาใช้บริการของกรมฯ และการจัดหาคนหางานตามเป้าหมาย 
ฯลฯ  
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6.7.5 การกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 

ในบางสำนักงานจัดหางานมีปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ซึ่งทราบจากการร้องเรียน  
(เช่น ประชาชนมีความสงสัย ไม่ไว้วางใจ หรือสร้างความเดือดร้อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่) หรือเจ้าหน้าที่กรมฯ  

พบจากการตรวจสอบ (เช่น ตรวจเอกสารพบข้อผิดสังเกต หรือมีเบาะแส) ซึ่งหากมีกรณีทำผิดกฎหมายจะทำ
การตรวจสอบและส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนในด้านการป้องกัน มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งนายจ้างได้ทราบข้อกฎหมายต่างๆ ข้อควรระวัง  
ในช่องทางต่างๆ ทั้งทางสื่อและการประชุมกับนายจ้างและเครือข่ายในพ้ืนที่ต่างๆ 

ผู้บริหารมีความเห็นว่างานด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวในหลายพื้นที่
มีจำนวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่มีน้อย อีกทั้งในบางพื้นที่ตำแหน่งงานโดยส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะงานตามฤดูกาล เช่น งานในภาคการเกษตร และภาคการก่อสร้าง ซึ่งเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแล้วแรงงาน
เหล่านี้จะเคลื่อนย้ายไปในภาคการผลิตอ่ืนๆ และหากเป็นแรงงานต่างด้าวภาระในการแจ้งเข้า-แจ้งออกจะอยู่ที่
นายจ้าง หรือในบางกรณี เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยไม่มีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที ่ของสำนักงานฯ  เลย  
โดยในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานจัดหางาน รวมถึงบริษัทจัดหางานในพ้ืนที่ได้ป้องกันปัญหาโดยการทำเอกสารให้
ครบถ้วน มีหมายเลขติดต่อที่ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่แรงงานจะเปลี่ยนหมายเลขติดต่อโดยมิได้แจ้งให้สำนักงาน
รับทราบ อีกทั้งยังไม่มีหลักประกันหรือเอกสารมาค้ำประกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  

ส่วนการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เรื่องการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว การเผยแพร่ยังไม่ทั่วถึง หรือไม่สามารถ
สร้างสื่อท่ีจูงใจให้อ่าน  

นอกจากนี้ กฎระเบียบในปัจจุบันอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้า-ออกพื้นที่ และสามารถย้าย
นายจ้างได้อย่างอิสระ ซึ่งยากต่อการควบคุมดูแล ควรให้มีกฎระเบียบในการควบคุมแรงงานต่างด้าว เช่น 
กำหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องทำงานกับนายจ้างต้นสังกัดเป็นระยะเวา  1 ปี เป็นต้น อีกทั้งแนวทางนโยบาย
บางครั้งยังเอื้อประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวที่ทำงานแบบผิดฎหมาย เช่น การอนุญาตให้แรงงานผิดกฎหมาย
ขึ้นทะเบียนโดยไม่มีบทลงโทษ รวมถึงข้อกำหนดที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน เป็นอุปสรรค 

ในการทำงานและประสานงานกับคนหางาน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก  
ผู้บริหารในภูมิภาคส่วนใหญ่เห็นควรให้มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการกำกับดูแลการทำงาน

ของคนต่างด้าวอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาต่อยอดจากที่เคยใช้ ในการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในช่วง
นโยบายผ่อนผัน COVID-19 ตั้งแต่การบันทึกรายละเอียดของแรงงานและผู้ประกอบการ การยื่นเอกสาร  
การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (e-work 
permit) ซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการลดความแออัดในพ้ืนที่สำนักงานและภาระงานของเจ้าหน้าที่ลง 

นอกจากนี้ การกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวในปัจจุบันยังขาดการวางแผนกำลังแรงงานที่ดี 
ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังที่มีในประเทศเทียบกับตำแหน่งงานในแต่ละสาขาอาชีพ หากมีสาขาใดที่
ขาดกำลังแรงงานควรมีการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานให้เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึง
รับประกันได้ว่าตำแหน่งงานที่มีอยู่จะพิจารณาให้คนไทยได้ทำงานก่อน  

ทั้งนี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าควรมีการถ่ายโอนงานการบริหารและกำกับดูแลการทำงานของ
คนต่างด้าวให้หน่วยงานอื่น โดยอาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลปัญหาเรื่องการทำงานของคนต่างด้าว
โดยเฉพาะ หรือให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงานด้านการบริหาร การตรวจสอบเอกสาร รวมถึงการให้คำแนะนำกับ
แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหา โดยดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดของกรมฯ 
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6.7.6 การกำกับดูแลสำนักงานจัดหางานภาคเอกชน 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ ได้มีการกำกับดูแลบริษัทจัดหางานภาคเอกชนผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยต้องจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานฯ ทุกเดือน นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้บริษัทจัดหางาน
ต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีทุนจดทะเบียน มีสถานที่ พ้ืนที่เป็นสัดส่วนชัดเจน มีการตรวจสอบประวัติ
บุคคล เจ้าของบริษัท ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ อีกทั้งต้องวางหลักประกันกับกรมฯ จำนวนเงิน 5 ล้านบาท 
ซ่ึงเงินส่วนนีจ้ะนำไปชดเชยให้คนหางานหากเกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทจัดหางาน  

อย่างไรก็ดี หลายพื้นที่ยังมีปัญหาการดำเนินกิจการจัดหางานโดยไม่มีใบอนุญาต (นายหน้าเถื่อน)  

ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ผ่านการชักชวนจากคนที่รู้จัก และในรูปแบบออนไลน์ คือ การหลอกลวงผ่าน Social 
media ต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น รวมทั้งการลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย เช่น 
เดินทางด้วย VISA นักท่องเที่ยว หรือไปกับบริษัททัวร์ ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานในจังหวัดฯ ได้มีการส่ง
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบหากมีข้อร้องเรียน หรือพบว่ามีการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยได้มีการลงโทษ 
รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 

กรมการจัดหางานควรต้องเพ่ิมมาตรการเชิงรุกเพ่ือรับมือกับนายหน้าเถื่อนเพ่ือป้องกันและปราบปราม
การหลอกลวงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การป้องกันลักลอบนำคนไทยไปทำงานในต่างประเทศแบบผิด
กฎหมาย ในรูปแบบวิธีการต่างๆ และเรียนรู้การตรวจสอบ ป้องกันให้เท่าทันช่องทางและวิธีการใหม่ของ
นายหน้าเถื่อน และการหลอกลวงที่แตกต่างจากเดิม 

 
6.7.7 การส่งเสริมการจ้างงาน ทั้งในส่วนของคนหางาน และนายจ้าง  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ ได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาให้ทำการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน 

ในสถานศึกษาต่างๆ มีการทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทราบความถนัด ความสนใจ และเตรียมความพร้อม  
มีเครือข่ายครูแนะแนวที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีบริการแนะแนวคนหางานเพื่อให้
คำแนะนำก่อนพบนายจ้าง การส่งต่อคนหางานไปให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  

อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียนยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก หลายกรณี  
ที่ผู้สมัครจำนวนมากไม่ให้ความสำคัญกับการแนะแนว ส่วนใหญ่คาดหวังว่ากรมฯ จะต้องจัดหางานให้ได้ทันที 
อีกท้ังยังไม่มีการติดตามผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินงาน แนะแนว นอกจากนั้นบุคลากรด้านแนะแนวยัง
มีจำนวนไม่มาก แม้ว่าจะยังคงรองรับการให้บริการได้อยู่แต่ในอนาคตหากมีการเพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่ม
ต่างๆ อาจต้องพิจารณาเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรให้รองรับ รวมทั้งทำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้ น
เพ่ือลดภาระของบุคลากร 

ส่วนข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา ที่ใช้ในการแนะแนว ซึ่งจัดทำจากส่วนกลางยังไม่มีความ
ทันสมัย บางส่วนไม่ทันสมัย หรือตรงต่อความต้องการของแรงงานในปัจจุบันเท่าที่ควร โดยเฉพาะแรงงาน  

ยุคใหม่ (gen - Y และ gen - millennian) ซึ่งนิยมใช้ Social media และช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร
เป็นหลัก นิยมสื่อที่เป็นรูปภาพ หรือวีดีโอ มากกว่าคำบรรยายที่เป็นแบบงานทางวิชาการ แม้ว่าจะมีการใช้
ช่องทางออนไลน์อยู่บ้างแล้ว แต่ยังสามารถดำเนินการเพ่ิมเติมได้อีกมากในอนาคต  

ปัญหาอื่นๆ ที่พบ เช่น มีคนหางานได้รับการติดต่อให้พบกับนายจ้างแล้ว แต่ผิดนัดกับนายจ้าง
บ่อยครั้ง มีการทิ้งงานกลางคันหลายราย นอกจากนั้น งานบางตำแหน่งอาจต้องไปพักหรือทำงานที่บ้าน
นายจ้าง เช่น ตำแหน่งแม่บ้าน คนสวน ซึ่งต้องการความไว้วางใจว่าจะไม่เกิดอาชญากรรม การลักขโมย ทำให้
คนหางานที่มีประวัติไม่ดี ไม่สามารถหางานได้   
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6.7.8 การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (image) และความทันสมัยของสำนักงานจัดหางานจังหวัด 
(Modernization) 

ผู ้บริหารหลายท่านให้ความเห็นว่าควรมีการดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (image)  
ให้มีความทันสมัย (Modernization) และเสริมสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ บริการที่ดีแก่คนหางานและ
ผู้ประกอบการ มีการให้บริการแบบ one stop service ที่สามารถแนะนำและบริการได้ทุกขั้นตอน ทั้งกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว กลุ่มบุคคลพิเศษ อีกท้ังมีการปรับเพ่ิมอัตรากำลัง พ้ืนที่ให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และรองรับการบริการที่มากข้ึนในอนาคต  

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารต่อผู้รับบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ (Social media) ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้งาน และมีการใช้ info graphic แทนที่
การบรรยายข้อมูลแบบเดิม 

 
6.7.9 การพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการที่ทันสมัย 

ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าบุคลากรของสำนักงานจัดหางานควรมีความรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง (Digital literacy) สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี นอกจากนั้นต้องมีจิตใจรักการบริการ 
(Service mind) เนื ่องจากต้องให้บริการคนหางานและนายจ้างจำนวนมาก อีกทั ้งมีความคิดสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนากระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้น (Creative thinking)  

ในปัจจุบัน สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ต่างๆ ยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านกฎหมาย (นิติกร) และ
เจ้าหน้าที ่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นักการเงินที ่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง รวม ไปถึงตำแหน่ง
นักวิชาการแรงงาน ด้านจิตวิทยาการแนะแนว ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์คนหางาน มีหลักจิตวิทยา 
ในการพูดคุยและทำความเข้าใจกับคนหางาน 

ผู้บริหารให้ความเห็นว่าการคัดเลือก สรรหา พัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดหางานจังหวัดควร
คำนึงถึงสมรรถนะสำคัญและควรมีการพิจารณาสรรหา จัดสรรกรอบอัตรากำลัง และพัฒนาบุคลากรในสว่นที่
ขาดแคลนโดยวิธีการต่างๆ ให้สมดุลกับภาระงาน 

 
6.7.10 ประเด็นอ่ืนๆ 

สำนักงานจัดหางานฯ บางแห่งมีความเห็นว่าปริมาณแรงงานต่างด้าวมีจำนวนมากกว่าอัตรากำลังของ
เจ้าหน้าที่มาก ส่งผลให้การคุ้มครองแรงงานไม่ทั่วถึง  

กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการแรงงานมีหลายฉบับ แยกย่อยมากเกินไป  
ควรมีการรวบรวมให้กระชับขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถ
หาแหล่งข้อมูลอ้างอิงเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ง่ายขึ้น 
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 6 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

6.8 สรุปข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ และแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของผู้บริหาร 

 
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดังที่ได้นำเสนอมา สามารถสรุปเป็นข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ (เช่น ผลการ

ดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา การเปลี่ยนแปลง/พัฒนาใหม่ๆ แนวโน้มในอนาคต ฯลฯ) รวมทั้งแนวคิดในการ
เปลี่ยนแปลงบทบาท/กระบวนงานของผู้บริหารภายในกรมฯ (ซึ่งแต่ละท่านอาจมีความคิดที่เหมือนหรือต่างกัน
ได้ในแต่ละประเด็น) ซึ่งจะนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือกำหนดบทบาท ภารกิจ ของกรมฯ ต่อไป 

ข้อสรุปในประเด็นเหล่านี้ แสดงให้เห็นในตารางที ่6.1 ในหน้าถัดไป     
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 6 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ตารางท่ี 6.1 สรุปข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ และแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน 

ภารกิจ ข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

1. การให้บริการจัดหางาน 

- การข้ึนทะเบียนฯ เพ่ือให้
เกิดการจับคู่งาน  
(job matching) 

- งานนัดพบแรงงาน  
- เว็บไซต์หางานของกรมฯ 

  

  

- กรมฯ ม ีดำเน ินงานในเช ิงร ับ โดยม ุ ่ งเน ้นการจ ับค ู ่ งาน  
( job matching) เป ็นหลัก ส่วนใหญ่กล ุ ่มผ ู ้ร ับบร ิการเป็น
แรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งทักษะ 

- ขณะนี ้เร ิ ่มดำเนินงานเชิงรุกมากขึ ้น  เช่น เข้าไปพบบริษัท
นายจ้างและสถาบันการศึกษา การคัดกรองคุณสมบัติคนหางาน
เพื่อทำการเสนอคนหางานให้กับนายจ้าง และการมีช่องทาง 
หางานทางเว็บไซต์ 

- ผลจากการสำรวจพบว่าการดำเนินงานบริการจัดหางานของ
กรมฯ มีปัญหาด้านประสิทธิภาพหลายด้าน 

- ในขณะนี้ ผู้บริหารส่วนหนึ่งต้องการให้กรมฯ ลดบทบาทด้าน
บริการจัดหางานลงและหันไปทำหน้าที่กำกับดูแลภาคเอกชน
มากข้ึน แตผู่้บริหารบางส่วนให้ความเห็นกว่ากรมฯ ควรยังคง
บทบาทนี้ไว้ เนื่องจากมีกลุ่มผู้รับบริการแตกต่างกับเอกชน  

- การดำเนินงานและเป้าหมายตัวชี้วัดบางด้าน ยังคงมุ่งเน้น 

การบริการจัดหางานที่กรมฯ ดำเนินการเองเป็นสำคัญ 

การกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน - กรมฯ มีภารกิจในด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน การให้
อนุญาต และสนับสนุนด้านข้อมูล  

- ฐานข้อมูลของบริษัทจัดหางานต่างๆ ยังเป็นของแต่ละบริษัท  
ไม่มีการเชื่อมโยงกัน  

- ในอนาคตควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลบริษัทจัดหางานทั้งหมด 
เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้จากช่องทางเดียว 
จะมีประโยชน์ต ่อการเข้าถึงข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้
ประมวลผล และสะดวกในการกำกับดูแล สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
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 6 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ภารกิจ ข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

2. การส่งเสริมการมีงานทำ 
- การแนะแนว 

- ในขณะน ี ้ม ีการแนะแนวกล ุ ่มน ัก เร ียนในส ัดส ่วนท ี ่สู ง  
ขณะที่กลุ่มช่วงวัยอ่ืนๆ มีน้อยมาก  

- นักเรียนทั ่วประเทศมีจำนวนมากกว่าบุคลากรแนะแนวของ 

กรมฯ มาก 
- ยังไม่มีการติดตามผลลัพธ์ของการแนะแนวได้อย่างชัดเจน 
- การอบรมอาชีพมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื ่น  และไม่มี 

การติดตามผลว่าสร้างผลลัพธ์ได้หรือไม่อย่างชัดเจน 
- การส่งคนหางานเพ่ือไปพัฒนาในหน่วยงานอื่นยังมีข้อจำกัด 
- การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนฯ การอบรม

อาชีพอิสระ ยังให้การสนับสนุนคนหางานได้น้อยมาก 
- การดำเนินงานด้านมาตรฐานอาชีพโดยกองส่งเสริมการมีงานทำ 

ยังไม่ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

- ควรมุ่งเน้นแนะแนวเฉพาะบางกลุ่มที่มีปัญหา เช่น บุคคลพิเศษ 
คนหางานยาก เป็นหลัก  

- ควรเพิ ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการแนะแนว เนื ่องจาก 

มีความต้องการสูง 
- ควรเน้นการสร้างเครือข่ายครูแนะแนว และใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วย เช่น การทดสอบออนไลน์ การอบรม
ออนไลน์ 

- ผู้บริหารบางส่วนมีความเห็นว่างานมาตรฐานอาชีพควรย้าย
ให้ไปสังกัดหน่วยงานอื่นนอกกองส่งเสริมการมีงานทำ 

- การส่งเสริมการมีงานทำ
ของกลุ่มบุคคลพิเศษ 

- ให้บริการกลุ่มบุคคลพิเศษเช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง 
ทหารที่จะปลดประจำการ คนหางานยาก เป็นต้น 

- มีการให้บริการหางาน แนะแนว อบรมให้ความรู้  
- กลุ่มที่ได้รับบริการยังมีน้อยมากเมื ่อเทียบกับกลุ ่มประชากร

บุคคลพิเศษทั้งหมด 

- มีการวางแผนงาน ประสานงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ  
ทั่วประเทศ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มบุคคลพิเศษอย่างครบวงจร 
บูรณาการกันมากกว่าในปัจจุบัน  

- มีการออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ในแนวเดียว 

กับกลุ่มผู้พิการ  
- การทำงานยุคใหม่ 
(ลักษณะงานอาชีพอิสระ) 

- กลุ่มคนหางานรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น - การให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น มีการ
บันทึกข้อมูลต่างๆ ความสามารถ คุณสมบัติ ฯลฯ เพื่อใช้ใน
การจับคู่งาน 

- มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับงานสวัสดิการ การเข้าถึงแหล่งทุน  



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 

 6 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ภารกิจ ข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

3. การจัดหาแรงงานไทย 

ไปทำงานในต่างประเทศ  

  

  

  

- แรงงานที่ใช้บริการจัดหางานไปทำงานในต่างประเทศของกรมฯ 

มีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ
ทั้งหมด 

- แรงงานที่ใช้บริการเป็นกลุ่มไร้ทักษะ และกึ่งทักษะ เป็นส่วนใหญ ่

- จุดเด่นของกรมฯ คือค่าใช ้จ ่ายราคาถูกกว ่า มีสำนักงาน 

ทั่วประเทศ มีความเชื่อถือเนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ มีการทำ 
MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐ มีการทดสอบคัดกรอง คนหางานตามที่
ประเทศคู่สัญญากำหนด 

- ประสิทธิภาพในด้านบริการ ดูแลแรงงานน้อยกว่าภาคเอกชน   

- มีการอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศใน
ระยะสั้น และการจัดทำคู่มือสำหรับแรงงานไทยที่ไปทำงานใน
ต่างประเทศ 

- ผู้บริหารส่วนหนึ่งยังต้องการขยายตลาดในส่วนบริการจัดหางาน
ที่กรมฯ ดำเนินการเอง แต่บางส่วนต้องการให้ลดบทบาท 

ด้านนี้ลง 
- มีการให้คำแนะนำแรงงานโดยมีข้อมูลจากการสำรวจของ

เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่ไปดูงาน สำรวจงาน ที่ต่างประเทศแล้ว
ระยะหนึ่ง มาใช้ในการให้คำปรึกษา  
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 6 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ภารกิจ ข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

4. การดำเนินงาน 

ด้านการคุ้มครอง
คนหางาน  

  

  

  

  

  

  

- ปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ กรณีของนายหน้าเถื ่อน 

ที่ชักชวนไปทำงานในต่างประเทศ 

- มีการป้องกันปัญหาโดยประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่างๆ  
ให้คนหางานทราบข้อมูล 

- ผลการสำรวจพบว่าการดำเนินงานยังขาดข้อมูลและบุคลากร 

การดำเนินคดีใช้เวลานาน ขาดมาตรฐานการทำงาน 

- การดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศยังมีกระบวนการ
ทำงานที่ล่าช้า 

- การประสานงานด้านการป้องกัน ปราบปรามยังมีปัญหาจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 

- การเชื่อมต่อด้านข้อมูลแรงงานกับหน่วยงานอื่นๆ ยังไม่ครบถ้วน 

- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยดำเนินงาน การเชื่อมต่อ 
ประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ตม. และ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มาใช้ในการ
ดำเนินงาน 
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5. การดำเนินงานด้าน 

การบริหารและกำกับดูแล
การทำงานของคนต่างด้าว  
  

  

  

  

- กล ุ ่มผ ู ้ ร ับบร ิการม ีสองกล ุ ่ มค ือ 1) แรงงานท ี ่ม ีท ักษะ                    
2) แรงงานไร้ฝีมือ และกึ ่งมีทักษะ โดยกลุ ่มมีปัญหามากคือ 

กลุ่มที่สอง โดยเฉพาะการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย 

นายหน้าเถื่อน 

- มีการป้องกันปัญหาโดยประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่างๆ 

- ผลจากการสำรวจพบว่าการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 

- กระบวนการในการอนุญาตมีความล่าช้า ต้องมีการส่งต่อไป
หลายหน่วยงาน ศูนย์ OSS ยังดำเนินการไม่เต็มที่ บุคลากร 

ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
- ขั ้นตอน กระบวนการ ในการดำเนินงานเปลี ่ยนแปลงตาม

นโยบายของภายนอก 

- เริ ่มมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงาน 

เช่น การออกเอกสารต่างๆ ทำให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใสขึ้น ในระดับหนึ่ง 

- การสืบสวน สังเกตการณ์ ค้นหาผู้กระทำผิด ยังมีปัญหามาก  

ในการดำเนินการ 
- การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องยังมีปัญหา  

มีข่าวรั่ว 

- ผู ้บร ิหารมีแนวคิดในการให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน 
(outsourcing) ในบางบริการ 

- ภารกิจด้านการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว และศูนย์แรกรับฯ  

ซึ ่งไม่ใช ่ภารกิจหลัก แต่ต ้องดำเนินการทุกปี โดยใช้งบ
โครงการ ซึ่งผู้บริหารมีแนวคิดว่าควรมีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะ 
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6. ระบบข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการจัดหางาน  

- กรมฯ ดำเนินการนำข้อมูลทางสถิติจากหน่วยงานเครือข่าย
ต่างๆ และจากภายในกรมฯ ทำการรวบรวม ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงาน   

- มีปัญหาในการรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่มีรายละเอียด 
รูปแบบและระบบข้อมูลไม่เหมือนกัน การไม่เปิดเผยข้อมูล 

ส่วนบุคคล 
- มีการทำแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้ข้อมูล แต่ยังไม่นำมาสู่

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่ชัดเจน 
- อัตราส่วนทางสถิติบางด้านยังไม่บ่งชี้ผลการดำเนินงานจริง 
- ภารกิจบางส่วนซ้ำซ้อนกับสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน 

- มีการจัดทำระบบ Job Demand Open Platform เพื่อช่วย
ให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้สะดวก และมีประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลมากข้ึน 

- หากมีข้อมูลมากกว่าในปัจจุบันจะสามารถนำมาใช้ประมวลผล
ได้ดีมากขึ้น 

  
  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 
  
  
  
  

- มีการจัดทำระบบ Job Demand Open Platform เพื่อช่วยให้
ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้สะดวก และมีประสิทธิภาพในการประมวลผล
มากขึ้น 

- เริ่มมีการนำข้อมูลมาใช้ในลักษณะ big data และนำ AI มาช่วย
ประมวลผล แต่ฐานข้อมูลยังมีข้อจำกัด และข้อมูลของเครือข่าย
ที ่ยังมีน้อย ข้อมูลไม่สมบูรณ์ และไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนบุคคล 
- การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการออกรายงาน 

เช ื ่อมต่อข ้อมูลด ้านเอกสาร  การอนุญาต E-work permit  
ได้บางส่วน 

- นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการโอนเงิน ทำให้เกิด
ความโปร่งใส และลดการทุจริตลง 

- ควรมีการนำข้อมูลตลาดแรงงานภาคเอกชนมารวมไว้ในฐาน
เดียวกัน เพื่อให้เข้าถึงได้จากช่องทางเดียวและสะดวกในการ
กำกับดูแล ให้การสนับสนุน 
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7. การปฏิบัติงานใน
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

  

7.1 บทบาท และภารกิจ  
ที่สมควรเปลี่ยนแปลงไป 

ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บทบาทในอนาคต 

- การให้บริการจัดหางานยังคงเน้นการทำงานในด้านการบริหาร
จัดหางาน (employment service) การจับคู่งาน (job matching) 

และเพิ่มขยายช่องทางใหม่ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 
ในขณะที่งานด้านนี้ภาคเอกชนมีการดำเนินการหลายแห่ง และ
มีประสิทธิภาพมากกว่า  

- บริการหลายด้านของกรมฯ มีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
เช่น การอบรม การสงเคราะห์บุคคลพิเศษ  

- กรมฯ ควรลดบทบาทด ้ านการให ้บร ิ การจ ัดหางาน 
(employment service) โดยมอบให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน 
แต่มุ ่งเน้นบทบาทด้านการกำกับดูแล เป็นหลัก รวมทั้ง 

เพิ่มบทบาทงานเชิงนโยบายด้านแรงงานของประเทศและ 

งานเชิงวิชาการให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น งานวิเคราะห์สภาพ
ตลาดแรงงาน การวางแผนอัตรากำลังแรงงานของประเทศ 
เพ่ือนำไปให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการต่อไป  

- สำหรับบริการจัดหางาน อาจมีการดำเนินงานเฉพาะกลุ่ม
บุคคลพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มคนหางานยาก เนื่องด้วย 

ยังไม่สามารถถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นได้ 
- กรมฯ ควรลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  

ถ่ายโอนงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมฯ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น งานด้านการอบรมอาชีพ และงานสงเคราะห์
แรงงานบางกลุ่ม เช่น ผู้พิการ อาจปรับบทบาทเป็นผู้ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทน  
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7.2 การพัฒนากระบวนงาน
หลักของกรมการจัดหางาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนงานหลักของ
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 
ซึ่งยังไม่เห็นถึงความแตกต่าง
ในบริบทพื้นที่ 

- สำน ั ก ง านจ ั ดหา ง านบางจ ั งหว ั ดม ี ก า รปร ั บ เ ปล ี ่ ย น  
จัดหน่วยงานภายในที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ 
และบริบทการทำงานในพื้นท่ีซึ่งแตกต่างกัน  

- สำนักงานจัดหางานบางแห่ง มีป ัญหา ความต้องการหรือ
พฤติกรรมของคนหางานที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้บุคลากรแห่งนั้น
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่โดดเด่นจากแห่งอ่ืนๆ เช่น จังหวัด
อุดรธานี มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดส่งคนงานไปทำงานใน
ต่างประเทศ สำนักงานฯพ้ืนที่ 2  มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
การทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น 

- สำนักงานจัดหางานแต่ละแห่งมีจำนวนบุคลกรไม่เพียงพอ 

ในบางงาน บางกรณี และบางช่วงเวลา ส่งผลให้ต้องมีการโยกย้าย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยอ่ืนเข้ามาช่วยในงานเร่งด่วน 

 

- กรมฯ ต้องมีความยืดหยุ่นในการบริการจัดการบุคลากรให้
เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ โดยการเปิดโอกาสให้สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดสามารถกำหนดจำนวน และสมรรถนะของ
บุคลากรที ่ตนต้องการ เพื ่อแก้ไขปัญหาให้ตรงต่อสภาพ 

การทำงานในพื้นที ่ และลดจำนวนเจ้าหน้าที ่ในส่วนอื ่นๆ  
ที่ไม่จำเป็นลง   

- ในบางกรณีหากสำนักงานฯ แห่งนั้น มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
อาจพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านนั้นให้มีสมรรถนะที่โดดเด่น 
และให ้สำน ักงานน ั ้นสามารถให้บร ิการงานข ้ามพื ้นที่
รับผิดชอบได้ เช่น จังหวัดอุดรธานี มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดส่งคนงานไปทำงานในต่างประเทศ อาจให้บริหารแรงงาน
ข้ามจังหวัด และสามารถสร้างรายได้จากการให้บริการแทน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่ืนได้ 

 

 

 

 

 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 

 6 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ภารกิจ ข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

7.3 การนำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงาน 
เช่น e-Service ฐานข้อมูล 
และการเชื่อมโยงระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government) 

 

- สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ต่างๆ ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) เข ้ามาช ่วยในการทำงานมากขึ ้นทั ้งการใช ้ระบบจาก
ส่วนกลาง และสังคมออนไลน์ (Social media) ซึ ่งช ่วยลด 

ภาระงานของเจ ้าหน้าที ่ ได ้ เป ็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม  
จากการดำเนินงานที ่ผ ่านมา พบว่า ระบบจากส่วนกลาง 

บางระบบยังไม ่เสถียร มีการจัดทำระบบย่อยมากเกินไป 

โดยไม่เชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน  
- ในบางพื ้นที ่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นรุ ่นเก่า ไม่รองรับกับ 

software ในปัจจุบัน มีการประมวลผลที่ล่าช้า โปรแกรมค้าง 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การเช ื ่อมโยงฐานข้อมูลระหว ่างหน่วยงานยังไม่ สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะหน่วยงานภายนอกกรมฯ ซึ่งเกิดจากกฎระเบียบของ
หน่วยงานที่ไม่เอื้อแก่การบูรณาการฐานข้อมูล และรูปแบบของ
ฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน 

- กรมฯ ควรต้องมีการทบทวน และปรับปรุงการทำงานของ
ระบบ IT ให้มีความเสถียร และควรมีการรวมโปรแกรม 

การทำงานที ่คล้ายกันให้เป็นระบบเดียวกันเพื ่อป้องกัน 

ความสับสนของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานจังหวัด 

- กรมฯ ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการซื ้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดที ่ต้องการ  
เพ่ือช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- กรมฯ ควรมีการประสานงาน และดำเนินการเพื่อการบูรณา
การฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างจริงจัง และทบทวน
กฎระเบียบที่ไม่เอื้อแก่การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
จัดทำรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานให้เหมือนกัน 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และ
การพัฒนาต่อยอดให้เป็นฐานข้อมูลกลางด้านการวางแผน
แรงงานของประเทศ (Big data)  
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7.4 การบริหารแรงงานและ
การส่งเสริมการมีงานทำใน
ภาพรวม ทั้งแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบ และ
คนหางานยาก เช่น แรงงาน
ไร้ฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เป็นต้น 

- กรมฯ ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีงานทำที่มีลักษณะ 

ทับซ้อนกับการดำเน ินงานของภาคเอกชนบางส ่วน เช่น  
การจัดทำเว็บไซต์เพื่อรับสมัครคนหางาน การจัดส่งคนงานไป
ทำงานในต่างประเทศ แต่ยังดำเนินการได้เป็นสัดส่วนน้อย และ
มีประสิทธิภาพน้อยกว่า  

- การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทำยังไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกำลังแรงงานในทุกส่วน โดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ 

- โครงการเพื ่อส่งเสริมการมีงานทำของภาครัฐมีการกำหนด
กลุ ่มเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง 

ในปัจจุบันและมีข้ันตอนที่ซับซ้อน ยุ่งยาก 

- การส่งเสริมการมีงานทำของภาครัฐยังขาดการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน  

- ตัวชี ้ว ัดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดคืออัตราการได ้รับ 

การบรรจุงานอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ เพราะเป็น
การตกลงระหว่างผู้ประกอบการและคนหางาน  

- กรมฯ ควรลดบทบาทในการจัดหางานลง แต่ปรับเปลี ่ยน
รูปแบบการส่งเสริมผ่านภาคเอกชนแทน เช่น การให้แรงจูงใจ
แก่ภาคเอกชนที่สามารถจัดหาการทำงานให้กับกลุ่มคนพิเศษ 
(ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้พ้นโทษ ทหารปลดประจำการ) และ 

กล ุ ่มคนหางานยาก หร ือการให ้งบประมาณสน ับสนุน 

การหางานของนักศึกษาจบใหม่ 
- กรมฯ ควรทบทวนนโยบายเพื ่อการส่งเสริมการมีงานทำ

ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาค 

การผลิตแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้น อีกทั้งยังต้องทบทวนเงื่อนไข 
และกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวมากข้ึน 

- กรมฯ ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน 

เพื่อสอบถามความต้องการทางด้านแรงงาน ซึ่งถือเป็นข้อมูล
สำคัญในการวางแผนนโยบายส่งเสริมการมีงานทำในอนาคต 

- ตัวชี้วัดของกรมฯ อาจประเมินเฉพาะประเด็นที่กรมฯ ควบคุมได้ 
ตัวอย่างเช่น การประสานงานกับนายจ้าง จูงใจให้นายจ้างมา
ใช้บริการของกรมฯ และการจัดหาคนหางานตามเป้าหมาย 
ฯลฯ ส่วนการได้ร ับบรรจุงานอาจมีปัจจัยที ่อยู ่ภายนอก 

การควบคุมซ่ึงไม่ควรประเมิน 
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7.5 การกำกับดูแลการ
ทำงานของคนต่างด้าว 

 

- ในหลายพื ้นที ่มีการขาดแคลนเจ้าหน้าที ่เนื ่องด้วยแรงงาน 

ต่างด้าวมีปริมาณมากแต่จำนวนบุคลากรน้อย  
- ข้อจำกัดทางกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานที ่ไม่

สอดคล้องกันเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 
เช่น กฎหมายของกรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้แรงงาน
สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ แต่กฎหมายของสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองกำหนดให้ต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที ่หากมี  
การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว 

- การกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวยังขาดการวางแผน
กำลังแรงงานในระดับมหภาค โดยการพยากรณ์ความต้องการ 
เทียบกับแรงงานที่มีอยู่ ระบุแรงงานที่ขาดแคลนซึ่งต้องทดแทน
โดยคนต่างด้าวในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้รองรับความต้องการ
และป้องกันการแย่งอาชีพของคนไทย 

 

- กรมฯ ต้องเพิ่มการประสานงานเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ
ในพื ้นที ่อย่างใกล้ช ิด ในการควบคุมและบริหารจัดการ 

การทำงานของคนต่างด้าว มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน 

การทำงานเพ่ือลดภาระของเจ้าหน้าที่ของกรมฯ 

- อาจมีการถ่ายโอนงานด้านการกำกับดูแลการทำงานของคน
ต่างด้าวไปให้หน่วยงานอื ่น เช ่น ให้ภาคเอกชนเข ้ามา
ดำเน ินการแทนในล ักษณะการจ ้างเหมา (Outsourcing)  

โดยอยู่ภายใต้การกำกับตามข้อกำหนดของกรมฯ หรืออาจมี
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อบริหารจัดการการทำงานของ 
คนต่างด้าวโดยเฉพาะ 

- มีการหาคือ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื ่อสร้าง
กฎหมายและระเบียบที่สอดคล้อง สนับสนุนกัน และลดขั้นตอน
ที่ซ้ำซ้อน ไม่จำเป็นลง 

- กรมฯ ต้องมีการวางแผนกำลังแรงงาน โดยเฉพาะกำกับดูแล
การทำงานของคนต่างด้าวในระดับมหาภาค เช่น กำหนด
จำนวนแรงงานที่ต้องนำเข้าในแต่ละปี แบ่งแยกตามประเภท  
ความเชี่ยวชาญ สายงานต่างๆ 
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7.6 การกำกับดูแลสำนักงาน
จัดหางานภาคเอกชน 

- ปัญหาการลักลอบเดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย 
เช่น เดินทางด้วย VISA นักท่องเที่ยว หรือไปกับบริษัททัวร์ 

- บางพื้นที่ยังพบปัญหาการดำเนินกิจการจัดหางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต (นายหน้าเถื่อน) ทั้งในรูปแบบการชักชวนจากคนรู้จัก 
และในรูปแบบออนไลน์ (เช่น Social media ต่างๆ)  

- กรมฯ ต้องเพิ่มมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับนายหน้าเถื่อน
เพื่อป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต การป้องกันลักลอบนำคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ
แบบผ ิดกฎหมาย ในร ูปแบบวิธ ีการต่างๆ และเร ียนรู้  
การตรวจสอบ ป้องกันให้เท่าทันช่องทางและวิธีการใหม่ของ
นายหน้าเถื่อน และการหลอกลวงที่แตกต่างจากเดิม  

7.7 การส่งเสริมการจ้างงาน 
ทั้งในส่วนของคนหางาน 
และนายจ้าง เช่น การอบรม 

เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
การแนะแนวอาชีพ เป็นต้น 
 

- การแนะแนวของกรมฯ ยังมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มนักเรียน ในขณะที่
กลุ่มอ่ืนๆ ยังมคีวามต้องการเช่นกัน แต่มีการให้บริการอยู่น้อย   

- เนื ้อหา รูปแบบ และช่องทางการให้บริการ ยังไม่ทันสมัย  
แม้จะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก 

- บุคลากรด้านแนะแนวของกรมฯ มีอย ู ่น ้อยเม ื ่อเท ียบกับ 

จำนวนผู้รับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีอยู่
จำนวนมาก  

- คนหางานบางรายไม่ไปพบผู้ประกอบการตามนัดหมาย ส่งผลให้
ผู้ประกอบการเสียเวลา และคนหางานคนอ่ืนๆ เสียโอกาส 

- กรมฯ ควรเพิ ่มการแนะแนวหลายกลุ ่มในหลายช่วงวัย
นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียน และพัฒนาบุคลากรแนะแนวให้มี
จำนวน ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่ม 

- กรมฯ ควรปรับปรุงเนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลใน
การแนะแนวให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น การทำ infographic 
แทนที ่การนำเสนอในรูปแบบตัวหนังส ือเพื ่อให้ เข ้ากับ
พฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (gen - Y และ 
gen - millennian) ซึ่งนิยมใช้ Social media และช่องทาง
ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร นิยมสื่อที่เป็นรูปภาพ หรือวีดีโอ 
มากกว่าคำบรรยายที่เป็นแบบงานทางวิชาการ 

- กรมฯ ควรเพิ่มช่องทางการแนะแนวผ่านช่องทางออนไลน์
เพื ่อให้ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายให้มากขึ ้น และใช้กำลัง
บุคลากรน้อยลง  

- กรมฯ อาจพิจารณามาตรการป้องกันหรือแก้ไขกรณีคนหางาน
ที ่ไม ่ได ้ไปพบผู ้ประกอบการตามนัดหมาย ตัวอย่างเช่น  
การบันทึกข้อมูลไว้ (black list) หรือมาตรการรูปแบบอ่ืนๆ  
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ภารกิจ ข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

7.8 การพัฒนาภาพลักษณ์
องค์กร (image) และ 

ความทันสมัยของ 
สำนักงานจัดหางานจังหวัด 
(Modernization) 

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ให้กับผู้ประกอบการ
และคนหางานในพ้ืนที่เท่าท่ีควร  

- นอกจากนั้นยังไม่มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ตัวอย่างเช่น การมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี สามารถให้บริการแบบครบวงจร 
(One stop service) ในทุกขั้นตอน การมีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายและตรงกับความต้องการของคนยุคใหม่ เช่น การใช้
ช่องทางออนไลน์  

- กรมฯ ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ ความสำคัญต่อผู้ที ่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ และ 

นำระบบต่างๆ ที่ท ันสมัยมาใช ้ เช ่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการเชื่อมต่อข้อมูล ปรับเปลี่ยนบทกฎระเบียบ
กับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อให้เกิดการบูรณาการและ
สามารถให้บริการครบทุกกระบวนการในช่องทางเดียว การ
สื ่อสารโดยใช้ช่องทางสมัยใหม่ เช่น Social media ต่างๆ 
และมีการใช้ infographic แทนที่การบรรยายข้อมูลแบบเดิม 

7.9 การพัฒนาสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม 

ในการให้บริการที่ทันสมัย 

- ผู้บริหารมีความเห็นว่า สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคือ 
ใจรักบริการ (Service mind) ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
กระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ (Creative Thinking) และ 

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital literacy)  

- สำนักงานจัดหางานในหลายจังหวัดยังขาดแคลนบุคลากร
ทางด้านกฎหมาย (นิติกร) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักการเง ินที ่ม ีความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง รวมไปถึง
ตำแหน่งน ักว ิชาการแรงงาน ด ้านจ ิตว ิทยาการแนะแนว  
ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์คนหางาน มีหลักจิตวิทยาใน
การพูดคุยและทำความเข้าใจกับคนหางาน  

- การคัดเลือก สรรหา พัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดจะคำนึงถึงสมรรถนะสำคัญเป็นหลัก และการพัฒนา
บุคลากรในด้านเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยใช้สมรรถนะมาเป็น
พ้ืนฐานหลัก 

- พิจารณาสรรหา จัดสรรกรอบอัตรากำลัง และพัฒนาบุคลากร
ในส่วนที่ขาดแคลนโดยวิธีการต่างๆ ให้สมดุลกับภาระงาน  
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 6 - 41 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ภารกิจ ข้อสังเกต/ประเด็นสำคัญ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง 

7.10 อ่ืนๆ - กฎหมาย หรือข้อกำหนดที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แรงงานมีหลายฉบับ แยกย่อยมากเกินไป 

- กรมฯ ควรมีหน่วยงาน หรือส่วนกลางในการรวบรวมข้อมูล
ทางด้านกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่  
ให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย 

- มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้เพื่อให้เจ้าหน้าที ่มีความเข้าใจ 
สามารถหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ได้ง่ายขึ้น 
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 7 - 1 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

  
 
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์การดำเนินงานของกรมการจัดหางานมีการพิจารณาภารกิจ กระบวนงาน และ

สภาพแวดล้อมของการทำงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของกรมฯ โดยสามารถนำเสนอเป็น
โครงสร้างของระบบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

 
 

แผนภาพที่ 7.1 องค์ประกอบของระบบการจัดหางาน 
 

การวิเคราะหด์ังกล่าวพิจารณาส่วนประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของกรมฯ ตามแผนภาพที่ 7.1 
โดยมีทั้งการวิเคราะห์การผลิตแรงงานเข้าสู่ระบบตลาด ซึ่งมีทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานฝึกอบรมอาชีพ 
หน่วยงานทดสอบทักษะอาชีพ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน บุคคลพิเศษ และผู้ว่างงาน รวมถึงกระบวนงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลของคนหางาน (เช่น การรวบรวมข้อมูล คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ข้อมูลทางสถิติอื่นๆ ของคนหางาน 
นำมาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล) เพ่ือนำมาใช้ในการจัดหางาน และพิจารณากระบวนการดำเนินงาน
ของกรมฯ ในการนำแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น การแนะแนว การพัฒนาศักยภาพ คัดเลือกคุณสมบัติ
ต่างๆ เพื่อนำแรงงานเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไป  

บทท่ี 7 
สรุปผลการวิเคราะหก์ารดำเนินงานในปัจจุบัน  

เทียบกับสิ่งที่ควรดำเนินการในอนาคต 

แรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานใน
ต่างประเทศ 

ประชาชน 
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 7 - 2 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ในด้านของตลาดแรงงานซึ่งแบ่งเป็นตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ มีกลุ่มคนหางานที่เป็น
ภารกิจของกรมฯ ที่ต้องดูแลตามปรากฏในแผนภาพ ได้แก่ 

- ตลาดแรงงานในประเทศไทย กรมฯ มีภารกิจในการจัดหางาน ให้การคุ้มครองคนหางานกำกับดูแล 
ทั้งกลุ่มแรงงานคนไทย และคนต่างด้าว รวมทั้งกลุ่มบุคคลพิเศษ แรงงานอิสระ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์
กระบวนงานต่อไป 

- ตลาดแรงงานในต่างประเทศ ประกอบด้วยแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ โดยมีทั้งแรงงานที่
กรมฯ ให้บริการจัดหางาน แรงงานที่รับบริการจากบริษัทจัดหางาน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
และการสนับสนุนของกรมฯ รวมทั้งแรงงานไทยกลุ่มอื ่นๆ นอกจากนี้กรมฯ ยังมีภารกิจด้าน 

การคุ้มครองแรงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งแรงงานท่ีเข้าไปทำงานโดยถูกกฎหมายและที่ผิดกฎหมาย 

นอกเหนือจากการดำเนินงานในภารกิจหลักดังกล่าว กรมฯ ยังมีการดำเนินงานส่วนที่เป็นภารกิจ
สนับสนุน เช่น ด้านฐานข้อมูลตลาดแรงงาน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในตลาดแรงงาน 
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินงานของกรมการจัดหางานในปัจจุบัน ประกอบกับการวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงาน รวมทั้งจากการดำเนินงานของต่างประเทศ  
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกับกรมการจัดหางาน ได้ข้อสังเกตในด้านการดำเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (As Is) และ
ประเด็นสำคัญที่อาจดำเนินการในอนาคต (Should Be) ได้แก่  

1. การพัฒนาระบบการจัดหางาน  

2. การส่งเสริมการมีงานทำ 

3. การจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 

4. การคุ้มครองคนหางานในประเทศ 

5. การพัฒนาระบบการบริหารและกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 

6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 

7. การพัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 

โดยจะได้กล่าวถึงต่อไปในแต่ละหัวข้อดังนี้  
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 7 - 3 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

7.1 การพัฒนาระบบการจัดหางาน 
 

ในสภาวะปัจจุบันพบว่าการบริการจัดหางานในปัจจุบัน มีการดำเนินงานจากภาคเอกชนจำนวนมาก 
โดยมีบริษัทหางานหลายแห่งที่ได้เปิดกิจการและมีการแข่งขันกันในตลาดแรงงานอย่างสูง มีการสรรหา
บุคลากรจากหลายช่องทาง โดยช่องทางเว็บไซต์เป็นช่องทางหลัก และมีช่องทางอื่นๆ เช่น มหกรรมแรงงาน 
(job fair) การสรรหาโดยใช้ Head hunter รวมทั้งบริษัทหางานเอกชนที่ทำการจ้างงานข้ามชาติอีกด้วย  

จากการวิเคราะห์ภารกิจของกรมการจัดหางานพบว่าการดำเนินงานของกรมฯ มีภารกิจบางประการ 

ที่ซ้อนกับภาคเอกชน เช่น การจับคู่งาน (matching) ระหว่างนายจ้างกับคนหางาน ทั้งในช่องทางการจัด
มหกรรมแรงงาน เว็บไซต์หางาน (https://smartjob.doe.go.th/) รวมทั้งการจัดหางานไปต่างประเทศอีกด้วย  
 เนื่องจากพันธกิจในด้านนี้มีการดำเนินงานโดยภาคเอกชน ซึ่งมบีทบาทอย่างสูงและมีการแข่งขันกันในตลาด 
โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าบริการภาครัฐ กรมการจัดหางานจึงควรทบทวนลดบทบาทการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงานเองเป็นการให้เอกชนดำเนินการ โดยภาครัฐทำการสนับสนุนและกำกับดูแลแทน รวมทั้ง
อาจพิจารณานำเอกชนมาเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานในบางกรณี  

ข้อสังเกตของที่ปรึกษาจากการที่ได้สำรวจแนวคิดในการดำเนินงานของกรมฯ คือ ในขณะนี้แม้ว่า
ผู้บริหารหลายท่านมีแนวคิดจะปรับลดบริการจัดหางานด้วยตนเองในลักษณะ service provider ลง แต่ในอีก
ด้านหนึ่งพบว่า ผู้บริหารส่วนหนึ่งยังคงต้องการให้ขยายภารกิจในด้านนี้ ทั้งการขยายช่องทางการหางานทาง
เว็บไซต์ แนวคิดการหางานเชิงรุก และยังมีแนวคิดในการขยายการผลักดันแรงงานในต่างประเทศอีกด้วย  
ทั้งท่ีผลสำรวจพบว่าการดำเนินงานในหลายด้านยังไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าภาคเอกชน 

กรมฯ จึงควรมีการพิจารณาบทบาทให้มีความแน่ชัด โดยหากมีแนวคิดจะเปลี่ยนเป็นผู้กำกับดูแล 
(regulator) แทนการให้บริการด้วยตนเอง (service provider) ควรลดกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นลง หาแนวทาง
การดำเนินงานภารกิจใหม่ ปรับโครงสร้างที่เอ้ือต่อบทบาทใหม่ รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง  

หากมีการปรับบทบาทให้สนับสนุนภาคเอกชนมากขึ้น กรมฯ จะต้องมีการเตรียมการพิจารณาปรับ
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและกำกับดูแล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและ
ความต้องการแรงงานที่มีข้อมูลเชิงปริมาณและบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพตามความต้องการเพื่อให้ภาคเอกชน
นำไปใช้ต่อไป มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรองรับข้อมูลจำนวนมากเพ่ือการเป็นศูนย์ข้อมูลในการให้บริการ
ระดับประเทศ และการประสานงานสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  
 การดำเนินงานของกรมการจัดหางานอาจเปลี ่ยนแปลงวิธ ีการแบบเดิม ซึ ่งเป็นการจัดหางาน 

ในลักษณะของการจับคู่ตำแหน่งงาน (job matching) ระหว่างนายจ้างกับคนหางานเป็นหลัก กรมการจัดหางาน
อาจพิจารณาดำเนินการในการสร้างฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านการผลิต (supply) และความต้องการ
(demand) เพื่อนำมาให้ภาคส่วนต่างๆ ใช้ในการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์คุณสมบัติและจำนวนบุคลากร 

ที่ขาดแคลน เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อทำการแสวงหาแรงงานที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้มาขึ้น
ทะเบียนหางาน และนำข้อมูลนี้ไปใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาแรงงาน (recruit) ในสถาบันการศึกษา 
การให้ทุนแก่นักศึกษาในกลุ่มที่มีความขาดแคลน การสืบค้นข้อมูลบุคลากรของผู้จบการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตามต้องการจากฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกัน  
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 7 - 4 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 ทั้งนี้ การดำเนินงานจะต้องมีฐานข้อมูลสนับสนุน มีการวิเคราะห์การผลิตและความต้องการอย่าง
ชัดเจน นำประเด็นเหล่านี้มาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงงานในส่วนที่ตรงกับความต้ องการ 
สรรหาได้อย่างตรงจุด รวมทั้งการสร้างพันธมิตร เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการสรรหาและผลิตกำลังแรงงานได้
ตรงกับความต้องการต่อไป  
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 7.2 เว็บไซต์ Smart job center ของกรมการจัดหางาน 
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 7 - 5 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 7.3 ตัวอย่างบริษัทหางานภาคเอกชน ที่มีการดำเนินงานและมีการแข่งขันในตลาดแรงงาน
จำนวนมาก หลายบริษัทเป็นองค์กรข้ามชาติ มีการบริหารงานในระดับสากล 
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 7 - 6 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 7.4 แสดงการสรรหาบุคลากรเชิงรุก โดยเข้าไปคัดเลือกบุคลากรในสถานศึกษา 
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 7 - 7 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 
 

แผนภาพที ่7.5 ตัวอย่างการคาดการณ์แรงงานที่มีความต้องการ เพื่อการผลิตและสรรหาบุคลากรให้ตรง
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 
 

 
ที่มา: ทีดีอาร์ไอเสนอโมเดลเศรษฐกิจใหม่: รื้อหลักสูตรเด็กไทยเรียนเยอะ แต่รู้นอ้ยและทำงานไม่เป็น มาลงทุนพื้นฐานทางปัญญา 4 ดา้น  

https://tdri.or.th/2013/11/yaer-end-3/ 
 

แผนภาพที่ 7.6 ตัวอย่างข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในการวางแผนบุคลากรเพื่อรองรับการผลิต 

ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

https://tdri.or.th/2013/11/yaer-end-3/
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 7 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

7.2 การส่งเสริมการมีงานทำ 
 

การส่งเสริมการมีงานทำของกลุ่มบุคคลพิเศษ 

ขณะนี้กรมการจัดหางานมีการดำเนินงานเพื ่อการจัดหางานของกลุ ่มบุคคลพิเศษในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น  

- การสร้างโอกาสในการทำงานของกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ และนักเรียน นักศึกษา โดยมี
มาตรการรองรับในด้านการหางาน เช่น มีระบบการหางานของผู้พิการ ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  

- มีการให้ความรู้ด้านอาชีพ การฝึกทักษะ แก่บุคคลพิเศษต่างๆ เช่น ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ ทหารปลด
ประจำการ  

- สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษมาพัฒนาทักษะ ให้การถ่ายทอดความรู้ 
- การสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ มีการจ้างงานกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

 นอกจากการหางานให้ทำแล้ว กรมการจัดหางานอาจพิจารณาเพ่ิมขยายวิธีการดำเนินงานในการสร้าง
โอกาสให้กลุ่มบุคคลพิเศษเหล่านี้สามารถค้นหาและใช้ศักยภาพ/พัฒนาศักยภาพมาทำงานได้อย่างเต็มที่  
โดยลดอุปสรรคด้านต่างๆ ลง เช่น การมีผู้แนะแนวผู้พิการโดยเฉพาะในด้านการปรับตัว และการสนับสนุน
เครื่องมือ/อุปกรณ์ หาวิธีการให้การพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคของการทำงาน และการประเมินติดตามผล  

การดำเนินงานว่าสามารถสร้างโอกาสได้มากเพียงไร 

เนื่องจากการมีองค์กรภาคส่วนต่างๆ ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลพิเศษเหล่านี้หลายแห่ง 
กรมการจัดหางานจึงควรพิจารณาบทบาท ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการระบุบทบาทหน้าที่ให้มี 
ความชัดเจน เพื่อร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการ เช่น การออกกฎหมาย  
การส่งต่อในการพัฒนาศักยภาพ การให้สวัสดิการ ฯลฯ  

มีการจัดตั้งหน่วยงานสำหรับบุคคลพิเศษเฉพาะ และให้บริการครบวงจร ทั้งการ ให้บริการจัดหางาน 
แนะแนว พัฒนา การส่งเสริมงานด้านอาชีพอิสระ ฯลฯ โดยมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

นอกจากนี้ ควรพิจารณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานซึ่งจะช่วยให้ความพิการไม่เป็นอุปสรรค 
โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทำงานที่บ้านของกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ  

การนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สามารถทำงานที่บ้านได้โดยการพิการไม่เป็น
อุปสรรค ฯลฯ 

นอกจากนี้อาจมีการพิจารณากลุ่มอื่นๆ ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ผู้ป่วยเรื้อรังที่ยัง
สามารถทำงานได้ เป็นต้น 
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 7 - 9 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

แผนภาพที่ 7.7 หลักสูตรการวาดภาพโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้พิการในญี่ปุ่น 
 

 

แผนภาพที่ 7.8 ตัวอย่างกลุ่มบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร  
มีทั้งผู้ลี้ภัย คนไร้บ้าน ผู้ได้รับผลจากความรุนแรง และอ่ืนๆ 

 
การส่งเสริมการมีงานทำของการทำงานยุคใหม่ (ลักษณะงานอาชีพอิสระ)  
การทำงานยุคใหม่มีแนวโน้มที่มีการเพิ่มขึ้นของงานอิสระที่ไม่สั งกัดนายจ้างที่ถาวร ผู้ที่ทำงานใน

ลักษณะนี้จะไม่ใช้ประวัติจากการตำแหน่งงานในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในการรับงาน แต่เป็นข้อมูลจากผลงาน
ที่เป็นชิ ้นงานหรือสัญญาระยะสั ้น จึงควรพิจารณาสร้างแพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลเหล่านี ้ เช่น 
ความสามารถพิเศษ ประวัติการรับงาน ผลงานที่ผ่านมา ฯลฯ ให้นายจ้างนำไปใช้คัดเลือก และสามารถให้  
การวิจารณ์ผลงานได้  

นอกจากนี้ข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มนี้อาจเชื่อมโยงกับงานด้านสวัสดิการต่างๆ (เช่น การเข้าถึงเงิ นทุน  
การคุ้มครองคนหางาน หรือการเพิ่มทักษะ การรับประกันความเสี่ยงในเรื่องการให้บริการและการชำระค่าจ้าง) 
รวมทั้งการสนับสนุน แนะแนวทางการพัฒนาทักษะใหม่อยู่เสมอ 
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 7 - 10 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

การแนะแนวอาชีพ 

ในด้านการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานขณะนี ้มุ ่งเน้นในกลุ ่มก่อนเข้าสู ่ตลาดแรงงาน  

(pre employment) เป็นหลัก โดยมีผู้รับบริการหลักคือ นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ซึ่งในกรณีนี้
มีข้อสังเกตว่าหากกรมการจัดหางานจะดำเนินการภารกิจนี้เป็นหลัก จำนวนบุคลากรของกรมฯ จะไม่สามารถ
ให้บริการนักเรียน นักศึกษาของประเทศได้อย่างเพียงพอ กรมฯ อาจต้องมีการพิจารณาให้สถานศึกษาหรือ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีบุคลากรอยู่ทั่วประเทศเป็นผู้ดำเนินการหลักและให้ความสนับสนุนในบางประเด็นที่
กรมฯ เชี่ยวชาญ นอกจากนั้น ในขณะนี้มีแรงงานที่ต้องการที่ปรึกษาในด้านอาชีพหลากหลายกลุ่ม หลายช่วงวัย 
โดยมีความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้ที่มีงานทำ กลุ่มบุคคลพิเศษซึ่งต้องการยกระดับอาชีพ
หรือตำแหน่ง ซึ่งต้องการหางานที่นำเอาศักยภาพมาใช้ได้เต็มที่ 

ในอนาคตกรมการจัดหางานอาจพิจารณาเพิ่มภารกิจด้านการแนะแนวให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ในแต่ละช่วงวัยของการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career planning) 
ซึ่งมีกลุ่มแรงงานที่มีความต้องการคำปรึกษาเฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น แรงงานวัยแรกเริ่มทำงาน วัยที่ทำงานมา
ในระยะเวลาหนึ่ง (mid-career) แรงงานสูงวัย วัยเกษียณ รวมทั้งการแนะนำอาชีพแก่กลุ่มบุคคลพิเศษ และ
แรงงานข้ามชาติ อีกด้วย โดยในอนาคตกรมฯ อาจมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการกลุ่มเฉพาะ  

นอกจากนี้ การแนะแนวยังรวมถึงการแนะนำด้านการพัฒนาทักษะ โดยพิจารณาศักยภาพพ้ืนฐานของ
แต่ละบุคคล เพื่อสร้างโอกาสของการได้งานที่มีคุณค่าสูงขึ้น รวมทั้งการสร้างบุคลากรไทยให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศอีกด้วย เช่น การแนะนำให้มีการเพิ่มทักษะซึ่ง ยังเป็นที่
ต้องการแก่บุคลากรที่มีศักยภาพแต่ขาดการพัฒนาที่ถูกทิศทาง เป็นต้น   

 

แผนภาพที่ 7.9 แสดงอัตราส่วนของผู้รับบริการงานแนะแนวของกรมการจัดหางาน 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

 
 
 

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 
ผู้ประกันตนฯ
88%

อื่นๆ
12%

ผู้รับบริการงานแนะแนว ปี 2563 
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https://jobsearch.gov.au/career-planning 
 

 

 

 
 
 
 
 

แ ผน ภ า พที่  7 . 1 0  ก า ร แ น ะแ นวของ
ออสเตรเลีย มีการให้บริการในหลายช่วงวัย 
และหลากหลายกลุ ่ม นอกเหนือจากกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา เช่น กลุ่มผู้ต้องการเปลี่ยน
อาชีพ การแนะแนวเพื่อสร้างความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ ของผู้ที่มีงานทำแล้ว ฯลฯ ซึ่งเป็น
ลักษณะของการวางแผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (career planning) 

https://jobsearch.gov.au/career-planning
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การส่งเสริมการมีงานทำในด้านอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการแนะแนวแล้ว กรมฯ ยังมีภารกิจที่สนับสนุนการจัดหางานที่สำคัญ ได้แก่ การอบรม
ให้ความรู้ และการส่งเสริมอาชีพ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น อบรมอาชีพอิสระ ทักษะการตลาด การทำบัญชี 
ฯลฯ การ upskill Reskill เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานด้านการพัฒนา
ทักษะให้เป็นแบบบูรณาการ มีการวางแผนงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเป็นลักษณะ
เครือข่าย 

นอกจากนี้ ในด้านของกลุ่มผู้ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน คนหางานและนายจ้างสามารถใช้ช่องทางอ่ืน
ในการจับคู่งานได้มากกว่าใช้บริการจากกรมฯ แม้ว่ากรมฯ จะมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กู ้ยืม  
แต่ผลจากการสำรวจพบว่าผู้เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่ากองทุนยังได้รับความสนใจน้อย จึงอาจพิจารณา
ลดบทบาทด้านการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนฯ ลง เนื่องจากคนหางานสามารถรับบริการจากช่องทางอ่ืน 
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7.3 การจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ  
  

ในขณะนี้กรมการจัดหางานมีการดำเนินงานนำแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ โดยการจับคู่ 
ความต้องการระหว่างคนหางานกับนายจ้าง แต่ส่วนแบ่งตลาดยังมีสัดส่วนน้อยกว่าภาคเอกชน ซึ่งมีการแข่งขัน
ในตลาดอยู่แล้ว กรมฯ อาจทบทวนการปรับบทบาท จากการจัดหางานเองเป็นการกำกับดูแล สนับสนุน
บริษัทเอกชนในการดำเนินงานแทน คงเหลือเฉพาะกลุ่มที่มี MOU แล้วเท่านั้น นอกจากนั้น มีการปรับบทบาทใหม่
ในการดำเนินงานเชิงรุกโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานส่วนเกิน ทำการวางแผนส่งเสริมให้แรงงานเหล่านั้น
ส่งออกไปต่างประเทศ อีกทั้งมีการพัฒนาศักยภาพโดยวิธี up skill และ re skill เพื่อสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
โดยการประสานงานกับบริษัทจัดหางานและหน่วยงานด้านการพัฒนาแรงงานให้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน 

นอกจากนั้น กรมการจัดหางานยังมีภารกิจในการกำกับดูแลบริษัท/องค์กรที่ทำการนำเข้า/ส่งออก
แรงงาน ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้ อีกทั้งมีการคุ้มครองแรงงาน เช่น การให้ความรู้ในการใช้ชีวิต  

การทำงานในต่างประเทศ การมีกองทุนเพ่ือใช้ช่วยเหลือแรงงานที่มีปัญหา มีหน่วยงานรับร้องทุกข์ต่างๆ  
 

 
 

แผนภาพที่ 7.11 การจัดหาแรงงานไปต่างประเทศของกรมการจัดหางาน  
มีสัดส่วนน้อยกว่าบริษัทหางานเอกชน 
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7.4 การคุ้มครองคนหางาน 

 

ปัญหาของคนหางานที่เกิดขึ้นจะมีการร้องเรียนไปยังกรมการจัดหางาน กรมฯ จะทำการรับเรื่อง
ร้องเรียน สอบถามข้อเท็จจริง และนำส่งเรื่องนั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยปัญหา
ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ และมีบางส่วนที่เป็นแรงงานที่ทำงานในประเทศไทยด้วย  

สำหรับแรงงานที ่ทำงานในประเทศไทย มีประเด็นการร้อง เรียน เช่น การรับค่านายหน้าแล้ว 

ไม่สามารถหางานได้ตามที่ต้องการ การเรียกร้องค่าตอบแทนเกินควร เป็นต้น ซึ่ง คนหางานสามารถทำการ
ร้องเรียนได้ทั้งในระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ และท่ีสำนักงานต่างๆ ของกรมฯ ด้วยตนเอง เพ่ือดำเนินการต่อไป
ตามข้ันตอนและกฎหมายที่หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบและเก่ียวข้อง   

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมฯ จะมีการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนที่ได้รับ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรับแล้ว 
กรมการจัดหางานอาจเพิ่มเติมกิจกรรมเชิงรุก เช่น การประชาสัมพันธ์ในคนหางานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มี
ความรู้ในด้านปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยง สิทธิ์ที่พึงได้รับ และช่องทางการร้องเรียน เพื่อป้องกันให้เกิด
ปัญหาน้อยลง  

ในด้านการคุ้มครองแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศนั้นมีการร้องเรียนเช่นเดียวกัน ทั้งการรับค่า
นายหน้าจากนายหน้าเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้วไม่ได้งาน หรือได้งานที่ผิ ดกฎหมาย 
นอกจากนี้พบว่ามีแรงงานบางส่วนที่ได้ทำงานแล้วพบว่าลักษณะงานไม่น่าพึงพอใจ เนื่องจากขาดข้อมูลสำคัญ
ในการตัดสินใจ เมื่อได้ทำงานจริงได้พบกับความเป็นอยู่ซึ่งไม่เป็นเหมือนที่คาดหวัง  

ทั้งนี้นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนหางานและเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ทั่วประเทศแล้ว 
กรมฯ จึงควรมีบุคลากรที ่ม ีความเชี ่ยวชาญเฉพาะในด้านการแนะแนวให้กับ คนหางานต่างประเทศ 

ก่อนการตัดสินใจเดินทางไปทำงาน โดยการให้คำแนะนำลักษณะงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและศักยภาพ  

ให้ตรงกับตลาดแรงงาน มีการแนะนำชีวิต การปรับตัว ในการทำงานต่างประเทศ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ความเป็นอยู่ของการทำงานประเภทต่างๆ ว่ามีความเสี่ยง สิ่งที่พึงระวัง ในแต่ละงานอย่างไร โดยมีการใช้ข้อมูล
การสำรวจ นำมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้คำปรึกษา เช่น แนะนำงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ  
การพัฒนาศักยภาพ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอยู่ของการทำงานความเสี่ยง สิ่งที่พึงระวังในแต่ละงาน   

นอกจากนี้ กรมฯ อาจพิจารณาเพิ่มเติมการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศมีแนวคิดว่าจะ
ครอบคลุมการดำเนินงานอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น 

-  ช่วยเหลือด้านภาษา การแปล 

-  การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
-  การให้คำปรึกษา ความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ย 

-  สิทธิมนุษยชน ความรุนแรง การโกง อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว 

-  การให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ  
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แผนภาพที่ 7.12 แสดงเว็บไซต์ที่ให้ข่าวชักจูงให้ไปทำงานต่างประเทศ  
และข้อมูลคำเตือนจากผู้มีประสบการณ์จริง 
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7.5 การพัฒนาระบบการบริหารและกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 

 

 ในขณะนี้การดำเนินงานหลักของกรมการจัดหางาน คือ การกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว  
โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ ควบคุม ตามระเบียบ กฎหมาย เป็นหลัก ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีความต้องการ
แรงงานจำนวนมาก ทั้งกลุ่มที่มีทักษะทั่วไป และกลุ่มที่มีคุณภาพและความรู้สูงในบางสาขาที่ขาดแคลน  

ไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียงพอในประเทศ จึงควรนำแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาร่วมงานและถ่ายทอด 

องค์ความรู้และทักษะให้กับบุคลากรในประเทศ 

ดังนั้น ภารกิจอีกประการหนึ่งของการดำเนินการกับคนต่างด้าว นอกเหนือจากการกำกับดูแลแล้ว 
ควรเพิ่มการสนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยพิจารณา
วางแผนระดับมหภาค กำหนดทิศทางของการนำแรงงานต่างด้าวที่ขาดแคลนเข้ามาพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ใน
ประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ สนับสนุนบริษัทสรรหาแรงงานข้ามชาติที่แสวงหาแรงงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ และมีการดำเนินงานต่างๆ ต่อไปดังนี้ 

1. จัดทำข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนการนำแรงงานต่างด้าวในด้านที่ขาดแคลนมาช่วยพัฒนาประเทศ 
โดยการจัดทำข้อมูลพยากรณ์ความขาดแคลนบุคลากรในอนาคต การรวบรวมข้อมูลอุปสงค์ อุปทานแรงงาน 

มีทักษะสูงของประเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรข้ามชาติ สามารถระบุ
คุณลักษณะที่ขาดแคลนและล้นเกินเพ่ือจัดทำมาตรการจูงใจต่อไป 

2. สร้างมาตรการจูงใจแรงงานต่างด้าวที่ตรงกับความต้องการ โดยมีมาตรการจูงใจแรงงานต่างด้าว
กลุ่มท่ีขาดแคลน ทำงานโดยได้รับสวัสดิการและสิทธิพิเศษ เช่น 

- การเจรจาในระดับรัฐต่อรัฐเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสนับสนุนการถ่ายเทแรงงาน
ที่มีความต้องการสูง ประสานงานกับภาคเอกชนอย่างบูรณาการ 

- การจูงใจ ให้ความสะดวกในการทำงานระยะไกล (online) ข้ามประเทศโดยไม่จำเป็นต้องพำนักใน
ประเทศไทย 

โดยการดำเนินการเหล่านี ้ จะต้องมีการประสานงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานหลายแห่ง 
นอกเหนือจากกรมการจัดหางานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผล เช่น 1 

- รวบรวมแรงงานไทยที่มีทักษะสูงที่อาศัยในต่างประเทศ ดึงดูดให้กลับเข้ามาทำงานถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยในอนาคต เช่นเดียวกับที่ประเทศจีนใช้นโยบายดึงดู ดชาวจีนโพ้นทะเล 

ให้กลับเข้ามาพัฒนาประเทศ 

 - ควรมีการกำหนดนโยบายวีซ่าที่เหมาะสมและยืดหยุ่นสำหรับการดึงดูดแรงงานต่างด้าวมีทักษะ 

ควรเพิ่มประเภทของวีซ่า สำหรับแรงงานต่างด้าวมีทักษะสูงที่ทำงานในไทยและต้องการวีซ่าระยะยาว หรือ
ต้องการเป็นผู้อาศัยถาวรในประเทศไทย ด้วยการกำหนดคุณสมบัติและพิจารณาตามประสบการณ์ จำนวน

 

1 ข้อมูลจากโครงการวจิัย “นโยบายดึงดดูแรงงานที่มีทักษะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” โดย สุรีย์พร พันพึ่ง  
อ้างอิงจาก https://researchcafe.org/foreign-talent-policy-in-support-of-thailand-strategy/ 
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สิทธิบัตร ผลงาน ความสามารถด้านภาษา ประสบการณ์การศึกษา การทำงาน เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะเป็นการ
เปิดกว้างให้ไทยสามารถดึงดูดแรงงานมีทักษะได้จากทั่วโลก 

- ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของผู้ย้ายถิ่นต่างชาติ โดยมีการสนับสนุน
เรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สำหรับการทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

- มีการพิจารณานโยบายเกี ่ยวกับสิทธิความเป็นพลเมือง โดยควรยืดหยุ ่นกฎเกณฑ์เป็นพิ เศษ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ โดยอาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสถานภาพ Permanent Resident 

ให้กับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง หรือนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง
และได้มีการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ควรเร่งผลิตกำลังแรงงานใหม่และเสริมสร้างคุณภาพ
ของแรงงานเดิมให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
ต่อไป 

 นอกจากนี้ หากงานบางด้าน เช่น การอนุญาต งานด้านเอกสาร มีปัญหาในด้านการขาดแคลน
อัตรากำลัง อาจจากบริการเอกชน ในการดำเนินงานด้านบริการแทน (Outsourcing) เช่น การให้คำแนะนำกับ
แรงงานต่างด้าว การคัดกรอง และตรวจรับเอกสารที่จำเป็น การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้แรงงานต่างด้าวและ
ผู้ประกอบการ รวมถึงการแจกจ่ายใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดยอำนาจในการอนุมัติ
การออกใบอนุญาตทำงานยังคงเป็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรมการจัดหางานทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล  

การปฏิบัติหน้างานของภาคเอกชนให้เป็นไปตามกรอบและข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงทำหน้าที่ในการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานของประเทศ เป็นหลัก 
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ที่มา: แรงงานมีทักษะขา้มชาติกบัการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย Research Café 

https://researchcafe.org/foreign-talent-policy-in-support-of-thailand-strategy/ 
 

แผนภาพที่ 7.13 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติ 
 

 
 

แผนภาพที่ 7.14 ตัวอย่างข้อมูลสถิติแรงงานของสิงคโปร์ ซึ่งมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงาน 

ในสัดส่วนที่สูง 

https://researchcafe.org/foreign-talent-policy-in-support-of-thailand-strategy/
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7.6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 

 
 ระบบฐานข้อมูลในด้านตลาดแรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้ในงานหลายด้าน ทั้งในด้านการสรรหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การใช้วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในอนาคต การสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
ที ่เป็นประโยชน์ทั ้งต่อคนหางานและหน่วยงานต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเนื ่องจากในปัจจุบันมี 
ผู้ครอบครองข้อมูลหลากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทหางานภาคเอกชนซึ่งมีผู้ดำเนินการหลายบริษัท 
ทำให้ข้อมูลด้านตลาดแรงงานมีการกระจายตัวไม่ประสานเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้คนหางานต้อง
เสียเวลาในการเข้าถึงหลายช่องทางเพ่ือที่จะได้ข้อมูลจากบริษัทหลายแห่ง (ท้ังที่บางส่วนอาจมีความซ้ำซ้อนกัน 
เช่น มีข้อมูลนายจ้างรายเดียวกัน) อีกทั้งทำให้ภาครัฐไม่สามารถควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
หางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กรมการจัดหางานอาจพิจารณาการนำข้อมูลที ่มีอยู่ในหลายบริษัทจัดหางานมารวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยจัดทำโครงสร้างพื ้นฐาน เช่น ระบบสารสนเทศที่ เป็นศูนย์ข้อมูล (data center) 

รวบรวมข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลได้จากช่องทางเดียว (single gateway) ซึ่งเกิดประโยชน์ 
ในด้านต่างๆ คือ 

- สร้างความสะดวก รวดเร็วของคนหางาน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากช่องทางเดียว  
- ทำให้ภาครัฐสามารถควบคุม กำกับดูแลบริษัทหางานได้ดีกว่า เนื่องจากระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยง

โดยรวมเป็นระบบที่รัฐเป็นผู้จัดทำ จึงทำการอนุมัติ/อนุญาต ให้เข้าใช้ระบบได้เมื่อบริษัทหางานนั้น
ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนด อีกทั้งยังทำให้ภาครัฐสามารถตรวจสอบ สอดส่อง ดูแล 

การดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 7.15 รูปแบบฐานข้อมูลนายจ้างและคนหางาน ในปัจจุบัน 

 

ข้อมูล
ความต้องการแรงงาน

จากภาคธุรกิจ

ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลผู้หางาน
บริษัท

จัดหางาน 
A

ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลผู้หางาน
บริษัท

จัดหางาน 
B

ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลผู้หางานบริษัท
จัดหางาน C

ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลผู้หางานกรม
การจัดหางาน

ข้อมูลอัตราการผลิตแรงงาน
จากสถาบันการศึกษา

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลคนหางาน 

ข้อมูลคนหางาน 

ข้อมูลคนหางาน 

ข้อมูลคนหางาน 
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แผนภาพที่ 7.16 รูปแบบฐานข้อมูลที่ควรจะเป็นในอนาคต 
 

 
 

แผนภาพที่ 7.17 ตัวอย่างเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลจากบริษัทหางานต่างๆ 

 

 

 

บริษัท
จัดหางาน F

ข้อมูลนายจ้าง

กรม
การจัดหางาน

ข้อมูลผู้หางาน

บริษัท
จัดหางาน G

บริษัท
จัดหางาน B

บริษัท
จัดหางาน A

บริษัท
จัดหางาน C

บริษัท
จัดหางาน E

บริษัท
จัดหางาน D

ข้อมูลคนหางาน 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 

 7 - 21 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงประสานฐานข้อมูลจากบริษัทหางานแล้ว ยังควรมีการดำเนินงานในการ
สร้างศูนย์กลางข้อมูลแรงงานในระดับประเทศ คือการบูรณาการข้อมูลต่างๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดแรงงาน ภาคการผลิต (เช่น สถานศึกษา องค์กรฝึกอบรม ฯลฯ) และภาคการจ้างงานทั่วประเทศไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยมีการพัฒนาต่อเนื่องในด้านต่างๆ ดังนี้   

1. มี interface กับฐานข้อมูลในหน่วยงานอื่นๆ และสามารถสร้างข้อมูลแบบ real time ได ้

2. นำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาทำการวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ เช่น แนวโน้มความต้องการ ขาดแคลน แรงงานส่วนเกิน ของแรงงานลักษณะต่างๆ  
เพ่ือนำไปวางกลยุทธ์การส่งเสริมการมีงานทำ  

3. การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาเชื่อมโยงกันเป็นภาพรวมของระบบตลาดแรงงานซึ่งเชื ่อมโยงกับ 

ข้อมูลอื่นๆ เช่น ด้านการศึกษา ความต้องการในอุตสาหกรรม ฯลฯ ทำให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(big data) ซ่ึงนำมาใช้ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ รวมถึงการนำระบบ AI มาใช้ได้ในอนาคตอีกด้วย 

4. นำเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการไปสนับสนุนบริษัทจัดหางาน หน่วยงานด้านการผลิตแรงงาน 
สถานศึกษา และนำมาใช้ในการแนะแนวอาชีพ 

นอกจากนั้น กรมฯ อาจมีการสำรวจความต้องการผู้ใช้ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำเนื้อหาและ
รูปแบบการนำเสนอข้อมูล โดยวิธีการ Focus group การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้ 

พิจารณาบทบาท ภารกิจ เปรียบเทียบกับสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน เพื่อนำมาใช้พิจารณา
ทบทวนบทบาท ภารกิจ หรือการปรับโครงสร้างใหม่ 
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7.7 การพัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 

 
 กรมการจัดหางานมีการทำงาน ประสานงานเชื ่อมต่อเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ในหลายด้าน 
ตัวอย่างเช่น  

- การแนะนำการฝึกอบรม มีงานบางส่วนประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
- การคุ้มครองแรงงาน บางส่วนประสานกับกรมสวัสดิการแรงงาน 

- งานด้านข้อมูล มีการประสานกับหน่วยงานด้านการศึกษา อุตสาหกรรมต่างๆ สำนักงานสถิติ ฯลฯ 

- งานแรงงานข้ามชาติ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ 

- การประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ ในด้านอ่ืนๆ   

แม้ว ่ากรมการจัดหางานจะมีการสร้างภาคีเคร ือข่ายเป ็นจำนวนมากแล้ว ในอนาคตอาจมี  
การประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น 

- นำบริษัทจัดหางานภาคเอกชนมาสร้างเครือข่ายร่วมมือ โดยนอกเหนือจากการนำข้อมูลต่างๆ   
ในด้านตลาดแรงงานมารวมไว้เป็นฐานข้อมูลกลางของกรมฯ แล้ว ยังอาจมีการร่วมมือด้านอื่นๆ เช่น การร่วม
จัดงานมหกรรมการจัดหางาน การ outsource ให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยเป็นตัวแทนภาครัฐ ในกรณีที่
พิจารณาแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากกว่า  

- ประสานงานกับภาคการพัฒนาแรงงานทั้งในและนอกกระทรวงฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
เอกชน ฯลฯ ให้เชื่อมต่อร่วมมือกับกระบวนการหางานอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การให้คำแนะนำ  

ส่งต่อ คนหางานกลุ่มพิเศษ ที่ควรมีการฝึกทักษะเพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำ การร่วมมือให้ 
การสนับสนุนกลุ่มบุคคลพิเศษ เป็นต้น 

- ประสานงานกับภาคสังคม เช่น การที่บุคลากรที่ต้องการได้ประสบการณ์ทำงาน เพื่อความก้าวหน้า
ได้ฝึกงานกับชุมชน (community base vocation) รวมทั้งกลุ ่มบุคคลพิเศษที่จะได้รับโอกาสเพิ ่มเติมใน 

การทำงาน 

- ประสานงานกับภาคการผลิตแรงงาน เช่น สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารการผลิต (supply) ที ่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน (demand) และปรับปรุงกระบวนการผลิต 

ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 7.18 ผังการดำเนินงาน 

การสร้างเครือข่ายในญี่ปุ่น 

โดยนำเอาผู้ประกอบการในชุมชน ครอบครัว 
องค์กรท้องถิ่น ในญี่ปุ่นมาร่วมเป็นเครือข่าย
ตลาดแรงงานสำหรับกลุ ่มผู ้ส ูงอายุ โดยมี  
ศูนย์ทรัพยากรบุคคลผู้สูงวัย (Silver Human 

Resource Centers) เป็นตัวกลางเชื ่อมต่อ
ประสานงาน 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ดำเนินงานของกรมฯ ทั้งการเพ่ิมและลดบทบาท/กระบวนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ส่วนการดำเนินงานตาม
ภารกิจและบทบาทเดิมนั้นอาจมีการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงาน เช่น ปรับเปลี่ยนขั้นตอน ระบบงาน 
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานด้านต่างๆ เป็นต้น 

 ตารางที่ 7.1 แสดงถึงภารกิจที่ควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน โดยระบุถึง
ข้อสังเกตจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (As is) ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be)  
ซ่ึงจะมีผลต่อการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรต่อไป  
 นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงปัญหาที่จะเกิดขึ ้น หากไม่มีการปรับเปลี ่ยนการดำเนินงานในอนาคต  

เพ่ือให้เกิดความตระหนัก และทราบถึงความสำคัญของการปรับบทบาท/กระบวนงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ตารางที ่7.1 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตการดำเนินงานในปัจจุบัน (As is)  
เทียบกับประเด็นสำคัญท่ีควรดำเนินการ (Should Be) และผลที่เกิดขึ้นหากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

1. การพัฒนาระบบบริการจัดหางาน  
- การบริการจัดหางานในปัจจุบัน  
มีภาคเอกชนดำเนินการจำนวนมาก 
แ ล ะ ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง 
กรมการจ ัดหางานจึงซ ้ำซ ้อนกับ
เอกชน 

- ในขณะนี้กรมฯ มีการจัดหางานใน
ลักษณะของการจับคู ่ (matching) 

ระหว ่ างนายจ ้ างก ับคนหางาน 

เป็นหลัก 

- ให้เอกชนดำเนินการ โดยภาครัฐทำ 

การกำกับดูแลแทน  

- มีการสนับสนุนเพิ ่มเต ิมด ้านข้อมูล
แรงงาน การปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย
ให้เอ้ือต่อการทำงานของบริษัทจัดหางาน 

- กรมฯ ทำการเป ็นศ ูนย ์ข ้อม ูลด ้าน
แรงงาน โดยนำข้อมูลจากบริษัทจัดหางาน
และฐานข้อมูลแรงงานจากผู ้ผลิต และ
อ่ืนๆ มาเชื่อมโยงกันในลักษณะ Big Data 

ลดบทบาทการให้บริการจัดหางานโดย
กรมฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง ทั้งการจับคู่งาน 
เว็บไซต์ และอื่นๆ แต่มุ่งเน้นกลุ่มเฉพาะ
แทน เช่น กลุ่มบุคคลพิเศษ เป็นต้น 

- หากไม่มีการปรับเปลี ่ยนกรมฯ จะมี
ภาระในการดำเน ินงานในการนำ
ทรัพยากรของกรมฯ ทั้งเงินงบประมาณ
และแรงงานมาใช้ดำเนินการอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และซ้ำซ้อนกับภาคเอกชน 
ในขณะที ่ภาคเอกชนมีประสิทธิภาพ
ดีกว่า  
- หากไม่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพียงพอ 
ทำให้ขาดข้อมูลที่ดีในการวางแผนงาน 
การผลิตที่ตอบสนองความต้องการอย่าง
แท้จริง 
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ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

2. การส่งเสริมการมีงานทำ 
กลุ่มบุคคลพิเศษ 

ขณะนี้กรมฯ มีการดำเนินงานเพ่ือ
การจ ัดหางานของกลุ ่มคนพิ เศษ
โดยเฉพาะในด้านต่างๆ เช่น กลุ่มคน
พิการ ผ ู ้ส ูงอาย ุ  ผ ู ้พ ้นโทษ และ
นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ มีมาตรการ
รองรับในด้านการหางานโดยเฉพาะ 
มีการให้ความรู้ การฝึกทักษะ และ 

สนับสนุนกลุ ่มผู ้สูงอายุที ่มีความรู้
ความชำนาญพิเศษมาพัฒนาทักษะ 
ให้การถ่ายทอดความรู้  

- อาจพิจารณาการแนะแนวเพื ่อค้นหา
และใช ้ศ ักยภาพ/พัฒนาศักยภาพมา
ทำงานได้อย่างเต็มที ่ โดยลดอุปสรรค 

ด ้านต ่างๆ ลง ม ีผ ู ้ เช ี ่ยวชาญแนะนำ 

การปรับตัว สนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ให ้การพิการนั ้นไม ่เป ็นอุปสรรคของ 
การทำงาน  
- การร่วมมือ บูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนกลุ่ม บุคคลพิเศษ
ให้ครบวงจร เช ่น การออกกฎหมาย  
การส่งต่อในการพัฒนาศักยภาพ การให้
ส ว ั ส ด ิ ก า ร  ฯลฯ  โ ดยประส าน กั บ
หน ่วยงานอื ่นๆ เช ่น กรมสว ัสด ิการ
แรงงาน  กรมพ ัฒนาฝ ี ม ื อแร ง ง าน 
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ หน่วยงานใน
ท้องถิ่น และอ่ืนๆ 

 - กลุ ่มบุคคลพิเศษจำนวนมากจะขาด
โอกาสในการมีงานทำและเป็นภาระต่อ
สังคมในการดูแล ช่วยเหลือ ทั้งที่ยังมี
โอกาสในการทำงานเพื ่อพึ ่งพาตนเอง
และพัฒนาประเทศได้ 
- กลุ ่มผู ้ส ูงอายุ มีแนวโน้มเพิ ่มสูงขึ้น
อย่างมากในอนาคต หากขาดบริการที่
รองรับอย่างเพียงพอจะเป็นภาระของ
ประเทศมาก 
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 7 - 26 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

- มีการผลักดันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการออกกฎหมายเพ ื ่ อสน ับสนุน 

การจ้างงานกลุ่มบุคคลพิเศษเพ่ิมเติม เช่น 
กลุ ่มผ ู ้ส ูงอายุ ในลักษณะเดียวกันกับ 

ผู้พิการ ที่มกีฎหมายรองรับแล้ว 

- มีการจัดตั ้งหน่วยงานสำหรับบุคคล
พิเศษเฉพาะและให้บร ิการครบวงจร  
ทั้งการให้บริการจัดหางาน แนะแนว พัฒนา 
การส่งเสริมงานด้านอาชีพอิสระ ฯลฯ 
โดยมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

- การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ทำงานได้
อิสระ เช่น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้
สามารถทำงานที่บ้าน ทำงานโดยการพิการ
ไม่เป็นอุปสรรค ฯลฯ 

- อาจมีการพิจารณากลุ่มอื่นๆ ที่สมควร
ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ผู้ป่วย
เรื้อรังท่ียังสามารถทำงานได้ เป็นต้น 
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 7 - 27 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

งานอิสระ 

การทำงานยุคใหม่ม ีแนวโน้มที ่มี  
การเพิ่มขึ้นของงานอิสระที่ไม่สังกัด
นายจ้างที่ถาวร จึงควรมีการสนับสนุน
กลุ่มนี้ที่แตกต่างจากกลุ่มทั่วไป 

- อาจทำการสนับสนุนกลุ ่มนี ้โดยการ
สร้าง platform ที่สามารถบันทึกข้อมูล 

คนหางาน ความสามารถ คุณสมบัติ  
ประสบการณ์ผลงาน ผู้ว่าจ้าง ฯลฯ ของ
กลุ่มอาชีพอิสระ และมีการให้นายจ้างทำ
การว ิจารณ์ ให ้ข ้อค ิดเห ็นต ่อผลงาน 

ที่ได้รับบริการ การให้เรทติ้ง คะแนนรีวิว 
และข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่จะทำ
การจ้างได้มีข้อมูลในการคัดเลือกได้ดีขึ้น 
และการเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงิน 

ที่น่าเชื ่อถือ การรับประกันความเสี ่ยง 
ในเรื่องการให้บริการและการชำระค่าจ้าง 
- การเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มผู้ทำงานอิสระ
กับงานด้านสวัสดิการ การเข้าถึงแหล่งทุน 
การพัฒนาทักษะเพื ่อสร ้างศ ักยภาพ 

ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ 

การสนับสนุนอื่นๆ  
 

 - กลุ่มคนหางานรุ่นใหม่จะเสียโอกาสใน
การได้รับงานที่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ และ
นายจ้างอาจได ้แรงงานที ่ม ีค ุณภาพ 

ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่มั ่นใจใน 

การจ้างงานอาชีพอิสระ  
- กลุ่มงานอาชีพอิสระขาดความมั่นคง 
ในด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง  
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 7 - 28 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การแนะแนวอาชีพ 

- ขณะนี ้มุ ่งเน้นการแนะแนวก่อน 

เข้าสู่ตลาดแรงงาน (pre employment) 

เป็นหลัก โดยมีผู้รับบริการหลัก คือ 
นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา  
 

- ในอนาคตมีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา
อาช ีพ ในแต ่ ละช ่ ว งว ั ยการทำ ง าน  
ที ่ม ีความต้องการคำปรึกษาเฉพาะที่
แตกต่างกัน เช ่น แรงงานวัยแรกเริ่ม
ทำงาน วัยที่ทำงานมาในระยะเวลาหนึ่ง 
(mid-career) แรงงานสูงวัย วัยเกษียณ 
ใ น ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร ว า ง แ ผ น
ความก ้าวหน ้าในสายอาช ีพ (career 

planning) และกลุ่มบุคคลพิเศษ แรงงาน
ข ้ามชาต ิ รวมทั ้ งพ ิจารณาการสร ้าง
บ ุคลากรของประเทศให ้พ ัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ด้วย 

- อาจมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการ
กลุ่มเฉพาะ เช่น การส่งเสริมการมีงานทำ
ของบุคคลพิเศษ และมีบร ิการต่างๆ
สำหรับกลุ่มนี้อย่างครบวงจร   
 

 

 - แรงงานจำนวนมากจะไม่ถูกพัฒนาไป
ในทิศทางที่เหมาะสม เกิดการสูญเปล่า
ในการพัฒนา การศึกษา ที่ไม่ตรงความ
ต้องการตลาด  
- กล ุ ่ มบ ุคคลพ ิ เศษไม ่สามารถนำ
ศ ักยภาพมาพ ัฒนาการทำงานเ พ่ือ
พัฒนาตนเองและลดภาระสังคมได้ 
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 7 - 29 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

การพัฒนา อบรม 

- บางกลุ ่มต้องการอบรมเพื ่อเพ่ิม
โ อ ก า ส ใ น ก า ร ม ี ง า น ท ำ  เ ช่ น  
การ upskill Reskill 

- มีการประสานงานกับหน่วยงานด้าน
การพัฒนาทักษะ ให้เป็นแบบบูรณาการ 
มีการวางแผนงานล่วงหน้ากับหน่วยงาน
ที ่ เก ี ่ยวข ้อง ดำเน ินการเป ็นล ักษณะ
เครือข่าย 

- อาจมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการแนะแนว อบรมออนไลน์ด้วย 

 แรงงานที ่ม ีอย ู ่ขาดการพัฒนา และ
โอกาสในการทำงานที ่ตรงศักยภาพ 
รวมทั้งโอกาสในการหางานที่ดีกว่าเดิม 
เป็นแรงงานที่มีทักษะต่ำ ได้ค่าแรงต่ำ 

การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 

- กลุ่มผู้ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน  
คนหางานและนายจ้างสามารถใช้
ช ่องทางอ ื ่น ในการจ ับค ู ่ งานได้
มากกว่าใช้บริการจากกรมฯ 

 

 
 
 
 
 
 

 ลดบทบาทด้านการรับงานไปทำที่บ้าน
และกองทุนฯ ลง เนื ่องจากคนหางาน
สามารถรับบริการจากช่องทางอ่ืน 

การดำเนินงานใช ้ทรัพยากรทั ้งด ้าน
บุคลากรและงบประมาณของกรมฯ โดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างแท้จริง 
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 7 - 30 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

3. การจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 

- มีการกำกับดูแล บริษัท/องค์กร 

ที ่ทำการนำเข ้า/ส ่งออกแรงงาน  
ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดไว้ 
- กรมฯ ม ีการดำเน ินงานเองใน
บางส ่วน ในการนำแรงงานไทย 

ไปทำงานต่างประเทศ แต่ยังมีสัดส่วน
ที่น้อยกว่าภาคเอกชน 

- มีการให้ความรู้ในการใช้ชีวิตการ
ทำงานในต่างประเทศ การมีกองทุน
เพื่อใช้ช่วยเหลือแรงงานที่มีปัญหา  
มีหน่วยงานรับร้องทุกข์  
 

- เน ้นการสน ับสน ุนและกำก ับด ูแล
ภาคเอกชนแทนการให้บริการจัดหางาน
ไปต่างประเทศ  
- ในอนาคตอาจมีการดำเนินงานเชิงรุก 
เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานส่วนเกิน 
และทำการวางแผนส่งเสริมให้แรงงาน
เหล่านั้นส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะ 
ทำการ upskill reskill เพื่อสร้างงานที่มี
มูลค่าสูงขึ้น  
- ม ีบ ุคลากรด ้านการแนะแนวให ้กับ
คนหางานต่างประเทศ ก่อนการตัดสินใจ
เดินทาง โดยมีการใช้ข้อมูลการสำรวจ 
นำมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ให้คำปรึกษา เช่น แนะนำงานที่เหมาะสม
กับคุณสมบัติ การพัฒนาศักยภาพ การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอยู่ของ
การทำงานความเสี ่ยง สิ ่งที ่พึงระวังใน 

แต่ละงาน   

ลดบทบาทการให้บริการจัดหางานลง 
อาจคงเหลือเฉพาะกลุ่มที่มี MOU แล้ว
เท่านั้น 

- หากไม่ลดบทบาทในการให้บริการ
จ ัดหางาน กรมฯ จะม ีภาระในการ
ให ้บร ิการ ในขณะท ี ่ เอกชนม ีการ
ดำเนินงานที ่มีประสิทธิภาพมากกว่า 

อยู่แล้ว 

- หากไม ่ม ีข ้อม ูลในการว ิ เคราะห์
ตลาดแรงงาน และการวางแผนการพัฒนา 
ทำให้แรงงานส่วนเกินขาดโอกาสใน 

การสร้างศักยภาพและได้งานทำที ่ดี
กว่าเดิม 
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 7 - 31 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

4. การคุ้มครองคนหางาน 

ปัญหาที่มีอยู่มากคือ กรณีของการ
หลอกลวงจากนายหน ้าเถ ื ่ อนที่
ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ และ
การด ูแลแรงงานท ี ่ ไปทำงานใน
ต่างประเทศ  
นอกจากนั้น คนหางานที่ทำงานใน
ประเทศไทย มีปัญหาบางประการ 
ตัวอย่างเช่น การรับเงินจากนายหน้า
แล้วไม่ได้งานที่ต้องการ  

- ดำเนินการเชิงรุก นอกเหนือจากการรับ
ข้อร้องเรียนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้ว 
โดยประชาสัมพันธ์ให้คนหางานรู้เท่าทัน 
ทราบข่าวสาร สิทธิ และการร้องเรียน  
- มีการแนะแนวก่อนการตัดสินใจเดินทาง
ไปทำงาน เพื ่อให้คนหางานได้ทราบว่า 
มีปัจจัยความเสี่ยง ข้อควรระวังใดบ้าง  
- อาจพิจารณาเพิ ่มเติมการช่วยเหลือ 

แรงงานไทยในต่างประเทศ ตัวอย่าง เช่น 

o ช่วยเหลือด้านภาษา การแปล 

o การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
o การให ้คำปร ึกษา ความข ัดแย้ง  

การไกล่เกลี่ย 

o ส ิ ท ธ ิ มน ุ ษยช น  คว าม ร ุ น แร ง  
การฉ้อโกง อาชญากรรม ปัญหา
ครอบครัว 

o การให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ 

 - แรงงานไทยที่รู ้ไม่เท่าทันจะมีปัญหา
และความเดือดร้อนจากการหางาน 

- แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ
จะม ีป ัญหาในด ้านการใช ้ช ีว ิตและ 

การทำงานในต่างประเทศ อาจได้งานที่
ไม่พึงปรารถนา หรืออาจถูกฉ้อโกง 
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 7 - 32 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

5. การพัฒนาระบบการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 

- ในขณะนี ้ทำการกำกับดูแลการ
ทำงานของคนต่างด้าวโดยมุ ่งเน้น
การกำกับ ตรวจสอบ ควบคุม ตาม
ระเบียบ กฎหมาย เป็นหลัก ในขณะที่
ค ว ามต ้ อ งการของประ เทศยั ง 
ขาดแคลนแรงงานคุณภาพสูง ความรู้
ส ูงในบางสาขา ซึ ่งสามารถนำเอา 

คนต ่ า งด ้ า ว ให ้ เ ข ้ ามาร ่ วมงาน  
ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ 

- กรมการจัดหางานอาจเพิ่มบทบาทการ
สนับสนุนให้คนต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน
เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดย
พิจารณาวางแผนระดับมหภาค กำหนด
ท ิศทางของการช ักจ ูงคนต ่างด ้าวที่ 
ขาดแคลนเข้ามาพัฒนา ถ่ายทอดความรู้
ในประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  
- นอกจากนี ้  อาจพิจารณาสนับสนุน 

ให ้ม ี การทำงานระยะไกล (online)  

โดยไม่จำเป็นต้องพำนักในประเทศไทย
อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากบุคลากรกรมฯ ไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ และการดำเนินงานใน
ด้านของการกำกับดูแลการทำงานของ
คนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ อาจให้
ภาคเอกชนดำเนินการแทน (outsourcing) 

เช่น การให้อนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
ในบางกระบวนงาน 

- หากไม่มีการจูงใจให้คนต่างด้าวที่ตรง
ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ท ี ่ ม ี ค ว า ม ร ู ้  ท ั ก ษ ะ  
ที่ประเทศไทยขาดแคลนเข้ามาทำงาน 
ทำให้ขาดบุคลากรในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต  
- หากไม ่ม ีการปร ับเปล ี ่ยนว ิธ ีการ
ดำเนินงานที ่ม ีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มีการบริการล่าช ้า การขึ ้นทะเบียน
ยุ่งยาก จะส่งผลต่อการมีแรงงานเถื่อนที่
ไม่อยู่ในระบบ  
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 7 - 33 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 
- เนื่องจากภาคเอกชนมีผู้ดำเนินการ
หลายบริษ ัท จ ึงทำให้ข ้อม ูลด้าน 

การหา ง าน ในตลาดแร ง ง าน มี  
การกระจายตัวไม่เป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน   
 

- อาจพิจารณาการนำข้อมูลที่มีกระจาย
ตัวในหลายบริษัท นำมารวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้จากช่องทางเดียว (single gateway) 
เพ ื ่อสร ้างความสะดวก รวดเร ็วของ 

คนหางาน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
จากช่องทางเดียว และเพื่อทำให้ภาครัฐ
สามารถควบคุม กำกับดูแลบริษัทหางาน
ได้ดีกว่า 
- นอกจากนั้น มีการบูรณาการภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน ทั้งภาคการผลิต 
(เช่น สถานศึกษา องค์กรฝึกอบรม ฯลฯ) 
และการจ ้ า งงานท ั ่ วประเทศไว ้ ใน
ฐานข้อมูลเด ียวกัน อีกทั ้งทำให ้ เกิด
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อใช้
ว ิ เ ค ร าะห ์ แนว โน ้ มคว ามต ้ อ งการ  
ขาดแคลน แรงงานล้นเกินของแรงงาน 

 - หากไม่มีการรวมศูนย์ข้อมูลจากบริษัท
จัดหางาน จะทำให้การกำกับดูแลเป็นไป
อย่างไม ่สมบูรณ์ และขาดข้อม ูลใน
ภาพรวมของตลาดแรงงาน อ ีกทั้ ง 

คนหางานยังใช้ไม่สามารถประหยัดเวลา
ในการได้งานที่ตรงตามความต้องการ  
- ห าก ไม ่ ม ี ฐ านข ้ อม ู ล ขนาดใหญ่   
(big data) ที่มีข้อมูลเพียงพอ จะทำให้
การวางแผนพัฒนากำลังคนของประเทศ 
การให้คำแนะนำในการผลิต พัฒนา 
แนะแนวการศึกษา การอบรม ไม่มี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการที่
แท้จริง 
 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 

 7 - 34 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

และนำไปกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริม 

การมีงานทำ รวมถึงการนำระบบ AI  

มาใช้ได้ในอนาคต 

- นำเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการไป
สนับสนุนบริษัทจัดหางาน หน่วยงานด้าน
การผล ิตแรงงาน สถานศ ึกษา และ
นำมาใช้ในการแนะแนวอาชีพ  
- กรมฯ อาจมีการสำรวจความต้องการ
ผู ้ใช ้ข ้อมูล เพื ่อนำมาใช้ในการจัดทำ
เนื ้อหาและรูปแบบการนำเสนอข้อมูล 
โดยวิธีการ Focus group การสัมภาษณ์
เช ิงล ึก เพ ื ่อให ้ได ้ข ้อม ูลท ี ่ตรงความ
ต้องการของผู้ใช้ 
- พิจารณาบทบาท ภารกิจ เปรียบเทียบ
ก ับสำน ักงานเศรษฐก ิจการแรงงาน  
เพื ่อนำมาใช้พิจารณาทบทวนบทบาท 
ภารกิจ หรือการปรับโครงสร้างใหม่ 
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 7 - 35 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

7. การพัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 

กรมการจัดหางานมีการเช ื ่อมต่อ
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในหลาย
ด้าน ตัวอย่างเช่น การแนะนำการ
ฝ ึกอบรมม ีการประสานก ับกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ ้มครอง
แรงงาน ม ีการประสานก ับกรม
สวัสดิการแรงงาน การประสานกับ
หน ่ ว ย ง านด ้ านการศ ึ กษาและ
อ ุตสาหกรรมต ่างๆ ในด ้านงาน 

ด้านข้อมูล และความร่วมมืออ่ืนๆ  

- ในอนาคตอาจมีการประสานงานกับ
ภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะต่างๆ เพิ่มเติม 
ตัวอย่างเช่น 

- นำบริษัทจัดหางานมาสร้างเครือข่าย
ร่วมมือกัน เพื ่อเป็นพันธมิตร ร่วมกัน 

จัดงาน ให้หน่วยงานเอกชนเป็น outsource 

และวิธีการอ่ืนๆ   
- ประสานงาน ทำงานบูรณาการอย่าง
แท้จริงกับหน่วยงานต่างข้ามกรมฯ และ
กระทรวงฯ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
เอกชน ฯลฯ ให ้ เช ื ่อมต ่อร ่วมม ือกับ
กระบวนการหางานอย ่ าง เป ็ น เนื้ อ
เดียวกัน เช่น การพัฒนาแรงงานเพ่ือ
สร้างโอกาสในการหางาน การสนับสนุน
บุคคลพิเศษ ผู้สูงอายุ อาชีพอิสระ อย่าง
ครบวงจร การออกกฎหมายที่สนับสนุน
กลุ่มบุคคลพิเศษ ฯลฯ 

 -  ห า ก ไ ม ่ ม ี ก า ร ส ร ้ า ง เ ค ร ื อ ข ่ า ย 
ประสานงาน ทำงานอย่างบูรณาการกับ
ห น ่ ว ย ง า น อ ื ่ น ๆ  ก ร ม ฯ  จ ะ ไ ม ่ มี
ความสามารถที่ผลักดันการดำเนินงาน
ไปสู ่ว ิส ัยทัศน์ที ่ต ั ้งไว ้ เนื ่องจากเป็น
วิสัยทัศน์ที่เน้นภาพรวมของประเทศ  
- การขาดความร่วมมือที่ดีจากเครือข่าย
ทำ ให ้ การทำงานของกรมฯ  ไม ่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที ่ควร ใช ้บ ุคลากร 
งบประมาณจำวนมากแต ่ได ้ผลงาน 

ที่น้อย 
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 7 - 36 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ข้อสังเกตจากสิ่งท่ีดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน (As is) 

ประเด็นสำคัญของดำเนินการในอนาคต (Should Be) ผลที่อาจเกิดขึ้น  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยน 

เพิ่มบทบาท/กระบวนการดำเนินงาน ปรับลดบทบาท/กระบวนการ
ดำเนินงาน 

- ประสานกับภาคสังคม เช่น การฝึกงาน
กับชุมชนต่างๆ 

- ประสานงานก ับสถาบ ันการศ ึกษา 
สถานประกอบการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
การผลิต (supply) และตลาดแรงงาน 
(demand) มาใช้อย่างบูรณาการ 
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7.8 ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ แนวทาง ในการปรับโครงสร้างการจัดองค์กร  
 
จากการสำรวจภารกิจ กระบวนงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ ที ่ปรึกษาพบประเด็น  

บางประการในการพิจารณาปรับเปลี่ยนบทบาท กระบวนงาน ซึ่งอาจมีผลต่อโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในกรมฯ โดยควรมีการนำมาวิเคราะห์ต่อไปในประเด็นต่อไปนี้ 

1. การให้บริการจัดหางาน  
จากการวิเคราะห์พบว่ากรมฯ ควรพิจารณาลดบทบาทงานให้บริการจัดหางาน (service operator)

ให้กับภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการและมุ่งเน้นการสนับสนุนและกำกับดูแล (regulator) บริษัทเอกชนต่างๆ แทน 
ส่วนกลุ่มผู้รับบริการที่ยังคงให้บริการโดยกรมฯ อยู่ควรเป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถโอนย้ายให้บริษัทเอกชนทำแทน 
ได้แก่การส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำในกลุ่มบุคคลพิเศษ  

การปรับบทบาทนี้ส่งผลต่อโครงสร้างการดำเนินงาน โดยปรับลดตำแหน่งงานบางส่วนในด้าน  

ที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดหางาน เพิ่มหน่วยงานหรือตำแหน่งงานด้านการกำกับดูแลต่างๆ รวมทั้งปรับเปลี่ยน
ขอบเขตงานและภารกิจของบางตำแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่ 

2. แยกงานด้านการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวออกจากด้านการส่งเสริมการมีงานทำของคนไทย 

นอกจากนี้ อาจพิจารณาการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว กับงานด้านการ
ส่งเสริมการมีงานทำของคนไทยออกจากกัน เนื่องจากมีระบบงาน กระบวนงาน และบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ความเชี่ยวชาญต่างกันมาก ส่งผลให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบางแห่งมีหน่วยงานและอัตรากำลังในภารกิจ  

สองด้านนี้แตกต่างกันไปตามแต่ละพ้ืนที่    
3. การให้บริการแนะแนวกลุ่มต่างๆ 

งานด้านการแนะแนวในขณะนี้มุ่งเน้นกลุ่มนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มก่อนการจ้างงาน (pre-employment) 
เป็นหลัก ทั ้งที ่ยังมีความต้องการในกลุ ่มอื ่นๆ อีกมาก แม้ว่าจะมีการดำเนินงานอยู ่แล้ว แต่มีเจ้าหน้าที่  
มีศักยภาพจำกัด แม้จะมีเจ้าหน้าที่จิตวิทยาการแนะแนวแต่เป็นพนักงานราชการและเปลี่ยนงานบ่อย  

กรมฯ อาจพิจารณาเพิ ่มขยายบทบาทและภารกิจ ในด้านการให้คำแนะนำปรึกษาในทุกช่วงวัย
นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียนให้มากขึ้น โดยให้คำปรึกษาทั้งการหางาน ปรับเปลี่ยนอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำ การปรับตัวในการทำงาน ฯลฯ มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ต้องการความ
เชี่ยวชาญแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้มีการเพิ่มกลุ่มงาน/หน่วยงานแยกไปตามภารกิจต่างๆ และ
สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือให้บริการคนหางานในกลุ่มย่อยที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มแนะแนวสำหรับบุคคลพิเศษ 
ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการและอื ่นๆ โดยในบางกลุ ่มอาจมีผู ้เช ี ่ยวชาญอยู ่ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคบางเขต  

คอยให้การแนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนการแนะแนวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแต่ละแห่งได้  
ทั้งนี้ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) การพยากรณ์ความต้องการ

แรงงาน ที่สัมพันธ์กันกับการผลิตแรงงาน เป็นสิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือนำมาใช้ในการแนะแนว ให้ตรงกับตลาดแรงงาน
มากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ เช่น การทดสอบความรู้ ความถนัดออนไลน์ 
การให้คำปรึกษาออนไลน์ การให้ข้อมูลด้านอาชีพต่างๆ การพัฒนาความรู้และทักษะออนไลน์ เพื่อสนับสนุน
การแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ รองรับจำนวนผู้รับบริการมากข้ึน 

ในด้านการให้คำแนะนำแรงงานก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ควรมีการให้คำปรึกษาในช่วงก่อน
ตัดสินใจเดินทาง โดยใช้ผู ้เช ี ่ยวชาญในแนะแนวเพื ่อช่วยให้คนหางานตัดสินใจเลือกงานและประเทศ 

ที่เหมาะสม มีการให้คำปรึกษาว่าอาชีพหรืองานใดที่มีปัญหาและข้อที่ควรระวัง และอาจจัดตั้งกลุ่มงานเฉพาะ
ในด้านนี้ได้หากจำเป็น 
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4. ทบทวนภารกิจด้านการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน และกองทุนส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน 
งานด้านการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านมีกลุ่มผู้รับบริการจำนวนน้อยและสามารถรับบริการหา  

ผู้ว่าจ้างจากช่องทางอ่ืนได้นอกเหนือจากกรมฯ นอกจากนั้น ผลจากการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ความเห็นว่า กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านยังได้รับความสนใจน้อย เนื่ องจากมีแหล่งทุนอื่นให้กู้ยืมด้วย
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าและเงื่อนไขที่ดีกว่า อีกทั้งเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและ
การเร่งรัดหนี้ ในการนี้กรมฯ จึงอาจทบทวนภารกิจในด้านนี้ว่ายังคงมีความจำเป็นหรือไม่  

5. จัดโครงสร้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดให้แตกต่างไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่  
จากการสำรวจพบว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดแต่ละแห่งมีลักษณะภารกิจที่แตกต่างกัน ทำให้บาง

จังหวัดมีการจัดโครงสร้างภายในแตกต่างกับโครงสร้างที่เป็นทางการเพื่อรองรับภารกิจซึ่งแตกต่างกันไป 
นอกจากนั้นปริมาณการให้บริการด้านต่างๆ ในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สมุทรสาคร มีปริมาณและปัญหาเรื่องการทำงานของคนต่างด้าวจำนวนมาก สำนักงานจัดหางานจังหวัด
อุดรธานี มีผู้รับบริการด้านการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศในจำนวนที่สูง บุคลากรที่ให้บริการจึงมี
ความเชี่ยวชาญด้านนี้มากกว่าแห่งอ่ืน  

ดังนั้น โครงสร้างของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจึงไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน สามารถปรับเปลี่ ยนให้
สอดคล้องกับลักษณะงาน เช่น จังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการส่งคนไปทำงานต่างประเทศ อาจมีโครงสร้างที่
มุ่งเน้นภารกิจนี้มากกว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วไป มีอัตรากำลังและคุณภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านนี้มากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ  

การปรับเปลี่ยนภารกิจตามความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่อาจทำให้บางสำนักงานฯ มีความเชี่ยวชาญ
และประสิทธิภาพในการรองรับบางภารกิจมากกว่าแห่งอ่ืนจนสามารถให้บริการแก่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
อ่ืนๆ ได้ ส่วนบางภารกิจที่มีผู้รับบริการน้อยหรือไม่เชี่ยวชาญอาจแนะนำให้ประชาชนใช้บริการจากสำนักงานฯ
อ่ืนที่เชี่ยวชาญกว่าได้เช่นกัน  

นอกจากนั้น หากมีการให้บริการข้ามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ อาจพิจารณาการคำนวณต้นทุน  

เพ่ือนำมาใช้จ่ายโอนค่าบริการระหว่างกันต่อไปด้วย        

6. การปรับโครงสร้างการทำงานภายใต้กระบวนการใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
บางกระบวนงานสามารถหาวิธ ีการใหม่ที ่สร ้างประสิทธิภาพที ่ส ูงขึ ้นได้ เช ่น  การใช้ว ิธ ีจ ้าง

บุคคลภายนอก (outsource) ให้บริการแทน โดยเฉพาะในส่วนที ่เป็นงานเอกสารซึ ่งเดิมเคยมีปริมาณ
ผู้รับบริการที่มีจำนวนมาก และเป็นงานที่สามารถให้ภาคเอกชนดำเนินการได้ เช่น งานด้านเอกสารบางขั้นตอน
ในการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ งานด้านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น   

ตัวอย่างเช่น กระบวนการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งในหลายจังหวัดพบว่ามีปริมาณงานจำนวน
มากแต่บุคลากรของกรมฯ ไม่เพียงพอ และมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาในการกรอก จัดเก็บ เชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างระบบ ใช้เอกสารจำนวนมาก แนวคิดหนึ่งของผู้บริหารบางท่านคือการให้มีบริษัทตัวแทน 
(agency) รับงานในบางด้าน เช่น การตรวจสอบเอกสาร การขึ้นทะเบียน การจัดทำรายงานต่างๆ สืบสวน ฯลฯ 
โดยกรมฯ ทำการตรวจสอบกำกับบริษัทเหล่านี้และดำเนินการในเฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น เช่น การดำเนินคดี 
การอนุมัติออกใบอนุญาตทำงาน  

นอกจากนั้น บางกระบวนงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนได้ ทำให้เกิดการปรับรูปแบบและ
ขั้นตอนการทำงาน ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนงานใหม่ ตัวอย่างเช่น  
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o การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องในงานทะเบียน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวย
ความสะดวกให้คนหางาน และผู้ประกอบการในการลงทะเบียนมาขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมาที่
สำนักงานฯ ในบางขั้นตอน ช่วยลดระยะเวลาการทำงานและปริมาณงานลงจากเดิม ตัวอย่างเช่น 
การบร ิการจ ัดส่ งแรงงานไทยไปต ่างประเทศ บางข ั ้นตอนมีการใช้  E-service มากขึ้น  
งานประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์นโยบาย ข่าวสาร กิจกรรมของกรมฯ การควบคุมและ
กำกับดูแล เช่น การกำหนดให้บริษัทจัดหางานส่งข้อมูลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์  
การเปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนจากแรงงาน นายจ้าง และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น  

o การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานภาย ใต้
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ตม. ฯลฯ เพ่ือสร้างความ
สะดวกในงานต่างๆ เช่น การรับคำร้องขอทำงานของคนต่างด้าว การออกเอกสารการทำงานของ
คนต่างด้าว การอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ฯลฯ ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ในครั้งเดียว ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงานในแต่ละขั้นตอน และไม่ต้องยื่น
เอกสารจำนวนมาก และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ยังช่วยให้เกิดการติดตาม
แรงงานต่างๆ ในการเข้า-ออกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกด้วย 

o การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการอบรมและให้การแนะแนวออนไลน์ ทั้งในส่วนของ
อาชีพในระบบ เช่น การพัฒนาแบบทดสอบทักษะ ความรู ้ ความสามารถ รวมถึงความสนใจ 

ในอาชีพต่างๆ สำหรับผู้สนใจ การร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการอบรมออนไลน์ 
(อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมคีนหางานบางกลุ่มที่ขาดความรู้ และทักษะในการใช้งานระบบอบรม
ออนไลน์ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ เป็นต้น กรมฯ ควรส่งเสริมองค์ความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง) 

การทำเทคโนโลยีมาใช้ ส่งผลต่อกระบวนการทำงาน และมีผลต่อโครงสร้างการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไป 
เช่น ปรับลดหรือยุบรวมตำแหน่งงานที่ไม่จำเป็น ลดอัตรากำลังในงานที่ใช้แรงงานคนน้อย โยกย้ายบุคลากรไป
ทำงานอ่ืนที่มีคุณค่าสูงแต่ยังไม่สามารถทดแทนโดยเทคโนโลยีได้ เช่น งานวิชาการ งานวิเคราะห์วางแผน ฯลฯ   

7. การพิจารณาโยกย้ายหน่วยงานหรือภารกิจบางส่วนของหน่วยงานไปอยู่ภายใต้สังกัดใหม่ 
โดยศึกษาความเหมาะสม ข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ตัวอย่างเช่น  ภารกิจด้านการจัดทำข้อมูล

และการวิเคราะห์ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลากหลายในระดับภาพรวม ของ
ประเทศ สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ นอกจากกรมการจัดหางานและมีผู้ใช้หลากหลายทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกระทรวงฯ อีกท้ังการดำเนินงานบางภารกิจคาบเกี่ยวกับใกล้เคียงกับสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักปลัดฯ จึงอาจพิจารณาว่าควรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ การโยกย้ายภารกิจ 
สังกัดของหน่วยงาน การยุบรวม หรือวิธีการอ่ืนใดจึงจะมีความเหมาะสม      

งานด้านมาตรฐานอาชีพเป็นงานประจำของกองส่งเสริมการมีงานทำ แต่ในขณะนี้ดำเนินการได้จำกัด 
เนื่องจากบุคลากรและงบประมาณที่มีอยู่ทำให้ไม่ครอบคลุมอาชีพที่ต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทด้านแรงงาน อีกทั ้งดำเนินการโดยบุคลากรภายนอกกองฯ ที ่มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น  
คณะอนุกรรมการฯ และที่ปรึกษา ผู้บริหารบางท่านจึงมีแนวคิดว่าอาจดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นหรือจัดตั้ง
เป็นหน่วยงานเฉพาะได้ 
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7.9 แผนผังการปรับเปลีย่นการดำเนินงานสู่อนาคต (To-Be) 
 

แผนผังที่แสดงในหน้าต่อไปคือ สรุปการปรับเปลี่ยนบทบาทและการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ
ระบบการจัดหางานในภาพรวม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับระบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในด้านของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ภาคการผลิตแรงงาน และการนำแรงงานมาใช้ การให้บริการต่างๆ
ของกรมฯ เช่น การบริการจัดหางาน การส่งเสริมอาชีพ การบริหารและกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 
การคุ้มครองคนหางาน การแนะแนว รวมถึงกระบวนงานเกี่ยวกับข้อมูลของตลาดแรงงาน ระบบสารสนเทศ  
ภาคีเครือข่าย และด้านต่างๆ ซึ่งในอนาคตกรมการจัดหางานควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทการดำเนินงานโดย
การเพ่ิมขยายหรือลดการดำเนินงานบางด้านลง โดยได้สรุปข้อเสนอแนะดังแสดงในแผนผังการปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินงานสู่อนาคต (To-Be) ไว้แล้ว  
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แผนภาพที่ 7.19 แผนผังการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่อนาคต (To-Be)

การจัดหาแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ 

- สนับสนุนและกำกับดูแลภาคเอกชนแทนการให้บริการจัดหางานไปต่างประเทศด้วยตนเอง  
- วิเคราะห์ข้อมูลแรงงานส่วนเกิน ส่งออกไปต่างประเทศ ทำการพัฒนาเพื่อสร้างงานท่ีมีมูลค่าสูง 
- มีบุคลากรด้านการแนะแนวให้กับคนหางานต่างประเทศ ก่อนการตัดสินใจเดินทาง  
ลดบทบาทการให้บริการจัดหางานลง คงเหลือเฉพาะกลุ่มที่มี MOU เท่านั้น 

การส่งเสริมการมีงานทำ 
กลุ่มบุคคลพิเศษ 

- ค้นหาและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการแนะนำ การปรับตัว  
- ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ครบวงจร พัฒนาศักยภาพ ให้สวัสดิการ ฯลฯ 

- มีทีมงานวินิจฉัยและวิเคราะห์การทำงานเพื่อส่งต่อ/ประสานงาน/คัดกรองไปหน่วยงานอื่น 

งานอิสระ 

- สร้าง platform ที่สามารถบันทึกข้อมูลความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงาน  
 เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ ระบบสวัสดิการ แหล่งทุน การสร้างศักยภาพ และอื่นๆ  
การแนะแนวอาชีพ 

- มีการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในแต่ละช่วงวัยการทำงาน เช่น แรงงานวัยแรกเริ่ม 
แรงงานท่ีทำงานระยะหนึ่งแล้ว แรงงานสูงวัย วัยเกษียณ กลุ่มบุคคลพิเศษ แรงงานข้ามชาติ 
การพัฒนาความรู้ความสามารถ และการอบรม 

- ประสานงานกับหน่วยงานด้านการพัฒนาทักษะอย่างบูรณาการ  
- นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

การส่งเสริมการรับงานไปทำท่ีบ้าน 

ลดบทบาทด้านการรับงานไปทำที่บ้านและกองทุนฯ ลง  

การพัฒนาระบบการจัดหางาน 
- ให้เอกชนดำเนินการ โดยภาครัฐทำการกำกับดูแลและสนับสนุนแทน 

- ปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายให้เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกและกำกับดูแลของบริษัทจัดหางาน 

- เป็นศูนย์ข้อมูลจากบริษัทจัดหางาน สถาบันการศึกษา ฯลฯ เชื่อมโยงในลักษณะ Big Data 

ลดบทบาทการให้บริการจัดหางานโดยกรมฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง ทั้งการจับคู่งาน เว็บไซต์ และอื่นๆ 
แต่มุ่งเน้นกลุ่มเฉพาะแทน เช่น กลุ่มบุคคลพิเศษ เป็นต้น 

การบริหารและกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 
- สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทำงานเพื ่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ     
โดยพิจารณาวางแผนระดับมหภาค  

- สนับสนุนให้มีการทำงานระยะไกล (online)  

ให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน (outsourcing) ในบางงาน เช่น งานทะเบียนด้านการอนุญาต
ทำงานของคนต่างด้าวบางกระบวนงาน 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 

ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะต่างๆ เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น 

- นำบริษัทจัดหางานมาสร้างเครือข่ายร่วมมือกัน เพื่อเป็นพันธมิตร  
ให้หน่วยงานเอกชนเป็น outsource ในบางงาน 

- ทำงานบูรณาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน และภาคสังคม  
- ประสานงานกับสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารการผลิต (supply) และตลาดแรงงาน (demand) ได้รับการ
นำมาใช้อย่างบูรณาการ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมลู ข่าวสารตลาดแรงงาน 
- นำข้อมูลที่มีกระจายตัวในหลายบริษัทรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากช่องทางเดียว (single gateway) เพื ่อสร้างความสะดวกรวดเร็วของ
คนหางาน และเพื่อให้ภาครัฐควบคุม กำกับดูแลบริษัทหางานได้ดี 
- บูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน ทั้งภาคการผลิต เช่น สถานศึกษา 
องค์กรฝึกอบรม ฯลฯ และด้านการจ้างงานท่ัวประเทศไว้ในฐานข้อมูลเดยีวกัน ทำให้เกิด
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการแรงงาน รวมถึง
การนำระบบ AI มาใช้ในอนาคต 

แผนผังการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่อนาคต (To-Be) 

ระบบฐานข้อมูล ขา่วสารตลาดแรงงาน ภาคีเครือข่ายแรงงาน 

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้คนหางานรู้เท่าทัน ทราบข่าวสาร สิทธิ และ 

การร้องเรียน  
- มีการแนะแนวก่อนการตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 

- การช่วยเหลือชาวไทยในต่างประเทศ ด้านภาษา การแปล ด้านกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชน และอืน่ๆ 

การคุ้มครองคนหางาน 

ประชาชน 

แรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานใน
ต่างประเทศ 
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7.10 ความสอดคล้องของข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน  
ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

การดำเนินงานศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางท่ีควรมี
การดำเนินงาน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบาย
และกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยสามารถเทียบเคียงระบุประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ
กรมฯ และขอบเขตของโครงการฯ ได้ดังตารางนี้   
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ตารางท่ี 7.2 การดำเนินงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

❖ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อ 3 การพัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
 

 
  

❖ การทบทวนบทบาทและโครงสร้างของกรมการจัดหางานช่วย
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การยกระดับผลิตภาพแรงงาน การแนะแนวอาชีพ 
และการให้คำปร ึกษาด ้านการพัฒนา โดยมีฐานข้อมูล
ตลาดแรงงานที ่เป็นข้อมูลที ่สมบูรณ์ในรูปแบบ Big data  
ทั้งด้าน Demand และ Supply ที่วิเคราะห์พยากรณ์ได้อย่าง
สอดคล้องกัน นำมาวางแผนการผลิตและพัฒนาแรงงาน 
เพ่ือให้บุคลากรของประเทศได้นำศักยภาพที่มีอยู่ไปใชในการทำงาน 
เลือกอาชีพที ่เหมาะสม การได้รับคำแนะนำในการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ เพื่อนำไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพที่มีระดับสูงขึ้น  

 ❖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
เพื ่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ

ประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  
มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว 

ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(1) การพัฒนาศ ักยภาพคนตลอดช ่วงช ีว ิตให ้สน ับสนุน 

การเจริญเติบโตของประเทศ  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

เท่าเทียม และท่ัวถึง  
  

❖ บริการในด้านการแนะแนวนอกเหนือจากการให้คำปรึกษา
กลุ่มนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มก่อนการจ้างงานแล้ว ในอนาคตควรมี
การมุ่งเน้นไปยังกลุ่มช่วงวัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ช่วงวัยทำงาน 
วัยกลางคนที่ต้องการเปลี่ยนงาน วัยเกษียณ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการแนะนำอาชีพแล้ว ยังเป็นการให้คำแนะนำด้านการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพิ่มศักยภาพ 
และปรับปรุงความรู้ ทักษะ ในทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

อยู่เสมอ  
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ในระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

ช่วงท่ี 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) 
“หัวข ้อที ่ม ีความเกี ่ยวข ้องกับการเปลี ่ยนแปลงบทบาทและ
โครงสร้าง ได้แก่ หัวข้อที่ 6 7 8 ดังนี้” 

1. เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนา
ประเทศ   

2. เร่งรัดการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
3. ส ่ ง เสร ิมให ้แรงงานไทยเป ็นห ัวหน ้างาน ม ีท ักษะ 

ที ่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม่ด ้วยการ  
re-skill และเติมทักษะด้าน STEM เพื่อให้เกิดการเปลี่ยน
ผ่านในโลกของการทำงานที่ราบรื่น (smooth transition)  
 

ช่วงท่ี 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) 
❖ การเปลี ่ยนแปลงบทบาทการดำเนินงานจะมีการมุ ่งเน้น 

การนำข้อมูลมาใช้เพื่อการวางแผนงานด้านกำลังคนมากขึ้น 
โดยนำฐานข ้อม ูลจากท ั ้ งภาคร ั ฐ ในกระทรวงต ่ า งๆ 
สถาบันการศึกษา และจากภาคเอกชน มาไว้ในฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) นำมาประมวลผลโดยใช้เครื ่องมือ
สมัยใหม่ เช่น AI มาช่วยในการวิเคราะห์และการพยากรณ์ 
เพื่อวางแผนกำลังแรงงาน โดยเฉพาะในด้านของการวางแผน 

การผลิตกำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และช่วยให้สามารถรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดย
การวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้า 

❖ ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการวางแผนเพื่อลดปัญหา
ความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงาน (Labor mismatching) 
ซึ่งเป็นปัญหาหลักของตลาดแรงงานที่ไม่สามารถจับคู่ระหว่าง
ความต้องการแรงงาน และคนหางาน โดยเฉพาะทักษะด้าน 
STEM ซ่ึงยังเป็นที่ขาดแคลน 

❖ นอกจากนั้นงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงานยงัช่วย
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในอนาคตเพ่ือเพ่ิมทักษะใหม่ 
เช ่น การอบรมแรงงานเพ ื ่อ Upskill Reskill New skill
รวมถ ึงการให ้การแนะแนวก ับคนหางานเพ ื ่ อพ ัฒนา
บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของคนหางาน
เพ่ือให้เติมเต็มคุณสมบัติที่ยังเป็นที่ต้องการ 
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  ❖ การแนะแนวในอนาคต สามารถนำเอาข้อมูลที่มีคุณภาพมาใช้

เป็นข้อมูลในการให้คำแนะนะปรึกษา เพ่ือให้นักเรียน คนหางาน 
บุคลากรที ่ทำงานในช่วงว ัยต่างๆ ได้พัฒนาในทิศทางที่
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการตลาด ทั้งการแนะแนว
ด้านการสมัครงาน แนะแนวอาชีพ การศึกษาต่อ แนะแนว
ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ เส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ 

 ช่วงท่ี 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569)  
1. เพื ่อให ้แรงงานสามารถนำเทคโนโลยีมาใช ้อย ่างเต็ม

ประสิทธิภาพ รองรับต่อ Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 
2. กฎระเบียบต่างๆ ด้านแรงงานจะต้องมีความยืดหยุ่นรองรับ

รูปแบบการจ้างงานใหม่ในยุคดิจิทัล 
3. การสร้างระบบการจ้างงานที่เอ้ือต่อแรงงานสูงวัยอย่างครบ

วงจร ทั้งตำแหน่ง สภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการ 
4. การพัฒนาแรงงานให้มีความพร้อมในการทำงานภายใต้

สังคมพหุวัฒนธรรม และการจ้างงานข้ามชายแดน 
 

ช่วงท่ี 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569)  
❖ การแนะแนวอาชีพของกรมฯ ในรูปแบบใหม่ จะมีการ

วิเคราะห์ตลาดแรงงาน และนำแนวโน้มของการเสริมสร้าง
ความรู ้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital 
literacy) มีการประสานงานก ับหน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง 

เพื่อสร้างหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
เทคโนโลยีของแรงงาน  

❖ การปรับบทบาทใหม่ จะมีการให้ความสำคัญกับการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกจากการใช้ระบบ IT มาช่วย และจากระบบงาน
ใหม่นี ้ จะส่งผลต่อกฎระเบียบที่มีการทบทวน และแก้ไข  
ให้มีความยืดหยุ่น รองรับกับสภาพการจ้างงานที่เปลี่ ยนไป 

ในอนาคต พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย เช่น 
สำน ักงานประก ันส ังคม สำน ักงานตรวจคนเข ้าเม ือง  
กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือการ
เชื่อมต่อข้อมูลมากขึ้น ใช้เอกสารลดลง ปรับปรุงกฎระเบียบ
ของแต่ละหน่วยงานให้มีความสะดวกข้ึน ไม่เสียเวลาในการทำ
ธุรกรรมหลายครั้งหลายขั้นตอนกับหลายหน่วยงาน 
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❖ สนับสนุนการทำงานยุคใหม่ เช่น งานอิสระ งานที่ใช้ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย ทำให้ไม่ต้องยึดติดกับการทำงานที่
สำนักงาน สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อิสระ ลดความจำกัด
ของสถานที่และเวลาการทำงาน โดยกรมฯ จะมีการจัดทำ
แพลตฟอร์มที่จัดเก็บฐานข้อมูล ลักษณะงาน ผลงาน และ
อื ่นๆ เพื ่อนำมาช่วยสนับสนุนให้เข้าถึงนายจ้าง แหล่งทุน 
สวัสดิการ การพัฒนาความรู้และแรงงานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น    

❖ การสร้างระบบการจ้างงานที่เอื้อต่อแรงงานสูงวัย มีแนวทาง
การร ่วมม ือก ับหน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องเพ ื ่อสร ้างระบบ 

การสนับสนุนแบบบูรณาการ เช่น สวัสดิการ สภาพแวดล้อม
การทำงาน การลดอุปสรรคในการทำงาน และสามารถพัฒนา
ศักยภาพมาใช้ในการทำงานได้สูงสุด โดยหากภารกิจใดที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกรมฯ อาจลดบทบาทในการดำเนินงานลง แต่ใช้
การประสานงาน ส่งต่อ ร่วมจัดทำแผนงาน ให้คำแนะนำ 
สนับสนุน ตามบทบาทของกรมฯ แทน  

❖ มีการแนะแนวและการสร้างกระบวนการเรียนรู ้เกี ่ยวกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศ 
และต่างประเทศเพื ่อรองรับกับการหมุนเวียนของแรงงาน 

ข้ามชาติที ่จะมีมากขึ ้นในอนาคต และเตรียมความพร้อม
ให้กับแรงงานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ 
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 7 - 47 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
วาระปฏิรูปแรงงานเพื่อ
ความสำเร็จของการเดินหน้า
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ วาระ 20 ปี 

❖ วาระปฏิรูปที่ 1 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ 

➢ เช ื ่อมโยงก ับวาระท ี ่  3 การเพ ิ ่มผล ิตภาพแรงงานสู่  
Thailand 4.0 

➢ สร้างมิต ิใหม่นอกจากจะส่งเสริมการมีงานทำให้กลุ่ม
แรงงานทั่วไป แรงงานผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำ  

➢ เตรียมทรัพยากรมนุษย์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
➢ เพื ่อขจัดปัญหาอุปสรรคด้านการขาดแคลนแรงงานเชิง

คุณภาพ 
❖ วาระปฏิรูปที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 

➢ จะต้องเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูง  
❖ วาระปฏิรูปที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย 
เป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปที่ต้องเร่งรัดขจัดปัญหาให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบ
ครบวงจร  
เป้าหมายหลัก คือ ปัญหาแรงงานบังคับและปัญหาการค้ามนุษย์
ต้องหมดไปจากประเทศไทย  

❖ วาระปฏิรูปที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

➢ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอย่างครบวงจร  
➢ ส่งเสร ิมการคุ ้มครอง และการพัฒนา และการสร ้าง 

ความเข้มแข็งที่สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่  
➢ แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

❖ วาระปฏิรูปที่ 1 มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ 
ม ุ ่ ง เน ้นการส ่ ง เสร ิมการม ี งานทำให ้ตรงต ่อความรู้
ความสามารถ และศักยภาพของคนหางาน ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เข ้ามามีส ่วนช ่วยในการจ ัดเก ็บข ้อมูล
คนหางานและผู้ประกอบการ วางแผนการพัฒนาทักษะของ
แรงงาน การผลิตและจับคู่แรงงานที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

❖ วาระปฏิรูปที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 
การปรับบทบาทใหม่ จะมีการให้ความสำคัญกับการวางแผน
ด้านการผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานมากขึ ้น โดยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ 
พยากรณ์ ที่ทันสมัยขึ้น ดังที่ได้กล่าวในข้อก่อนหน้านี้แล้ว
รวมทั้งการร่วมมืออย่างบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานบุคคลพิเศษ และมุ่งเน้นการการกำกับ
ดูแล/สนับสนุนภาคเอกชนในการให้บริการจัดหางานแรงงาน
กลุ่มต่างๆ ให้มากขึ้น  

❖ วาระปฏิรูปที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย 
ข้อเสนอใหม่มีการระบุถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเชื ่อมโยงข้อมูลด้านแรงงานต่างด้าวจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทำให้การดำเนินงานด้านการอนุญาตมีความรวดเร็ว
และแม่นยำ ติดตามได้มากขึ ้น สามารถทำงานเชื ่อมโยง
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
❖ วาระปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน 

การปฏิรูปบทบาทกระทรวงในทั้ง 3 มิติ คือ 
➢ มิติโครงสร้างอำนาจหน้าที่ที่ต้องทันสมัย พร้อมการปฏิบัติ

ภารกิจใหม่ๆ และท้าทาย   
➢ มิติบุคลากรกระทรวงแรงงานที่ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
➢ มิติกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องเป็นกลไกสนับสนุน

การทำงานแนวใหม่มีความยืดหยุ่นสูงมีความคล่องตัว 

ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ นอกกระทรวง เช่น สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได้มากขึ้น 
การแยกงานด้านการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว
ออกมาจากการส่งเสริมการมีงานทำของคนไทยเพื่อจัดทำ
ระบบการทำงานที ่มีความเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการ
ดำเนินงานที่สำนักงานจังหวัด ในบางพื้นที่ซึ่งมีปัญหาด้านนี้สูง 
จะมีการจัดโครงสร้างหน่วยงานเฉพาะที่แตกต่างจากพื้นที่
ทั่วไป มีบุคลากรชำนาญการเฉพาะทาง ซึ่งสามารถให้บริการ
พ้ืนที่อ่ืนข้ามเขตความรับผิดชอบได้  

❖ วาระปฏิรูปที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
บทบาทของกรมฯ ในอนาคตมีการคำนึงถึงงานอาชีพอิสระ 
ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ในการทำงานในอนาคต ซึ่งที่ปรึกษาได้
นำเสนอการสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยในการมีฐานข้อมูลผลงาน 
ประสบการณ์ และการให้ความเห็นจากผู ้จ ้าง รวมทั้ง 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ระบบการ
ชำระเงินที่น่าเชื่อถือ การเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาทักษะ
เพื่อสร้างศักยภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ 

การสนับสนุนอื่นๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
❖ วาระปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูปบทบาทกระทรวงแรงงาน 

ที่ปรึกษาได้ระบุข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนบทบาท ซึ่ง
จะมีผลต่อการปรับโครงสร ้าง ภารกิจต่างๆ ของกรมฯ  
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการปรับ
บทบาทของกรมฯ จากผู้ดำเนินการเอง (service provider) 

ในด้านการบริการจัดหางาน มาเป็นผู้กำกับดูแลและอำนวย
ความสะดวก (regulator และ facilitator) ให้บริษัทเอกชน
เป็นผู้ดำเนินการหลัก   
การปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนงานต่างๆ ยังนำไปสู่
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น โครงสร้างองค์กร ด้านอัตรากำลัง คุณสมบัติบุคลากร 
การใช ้ระบบฐานสมรรถนะ (Competency Base) เป็น
เครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังมีการเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนงานบาง
ขั้นตอน เช่น การใช้ outsource และระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ช่วยเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานแนวใหม่ และมีผลต่อเนื่อง
ไปสู ่การพิจารณาปรับเปลี ่ยนกฎระเบียบต่างๆ ตามกลไก 

การทำงานที่เปลี่ยนไป 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนแม่บทการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย 
พ.ศ. 2561-2579 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคนไทยตามช่วงวัย 

➢ เป้าหมายที่ 1) วัยทำงาน : ยกระดับศักยภาพและทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัด คือ ตลาดแรงงานดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์
และอุปทานแรงงาน อันนำมาซึ่งอัตราค่าจ้างที่จูงใจให้
แรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองเป้าหมาย 

➢ เป้าหมายที่ 2) วัยผู้สูงอายุ : พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต
และการเรียนรู ้พัฒนาตลอดชีว ิต มุ ่งเน้นการสร้าง 

ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัด คือ ผู้สูงอายุ  
ที ่ต ้องการม ีงานทำสามารถม ีงานทำและรายได้
เหมาะสมกับศักยภาพ 

❖ เป้าหมายที่ 1) วัยทำงาน 

การดำเนินงานในด้านการจัดทำข้อมูลระหว่างอุปสงค์ และ
อุปทานแรงงาน จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และนำมาใช้วางแผน
และการแนะแนวในด ้านการผล ิต การศ ึกษา ให ้ตรงกับ 

ความต้องการ การเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับศักยภาพแรงงาน
ที่ผลิตได้ รวมถึงการพัฒนาระหว่างการทำงานด้วย  

❖ เป้าหมายที่ 2) วัยผู้สูงอายุ 
การแนะแนวตลอดทุกช่วงวัย จนถึงวัยผู้สูงอายุและวัยเกษียณ 
ทั้งในด้านของทำงาน การประกอบอาชีพอิสระ การทำงาน
อาสาสมัคร การให้คำปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริม
การจ้างงานของวัยผู้สูงอายุ  

แผนงานในภารกิจหลักของ
กระทรวงแรงงาน ระยะ 20 ปี 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ในระยะสั ้น กรมการจ ัดหางานจะปรับปร ุงเน ื ้อหาและ
กระบวนการแนะแนวให้ม ีความทันสมัย สอดคล้องกับ 

สภาพสังคมในปัจจุบัน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
ในระยะยาว กรมฯ จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องทั้งภาคการผลิต และภาคการศึกษาเพื่อนำข้อมูล
ตลาดแรงงานที่มีมาทำการวิเคราะห์และวางแผนการผลิต
กำล ั งแรง งานตามความต ้ อ งการ  ( demand driven) 
โดยเฉพาะองค์ความรู ้ด ้าน STEM ซึ ่งเป็นที ่ต ้องการของ
ผู ้ประกอบการในตลาดแรงงาน และนำแผนงานที ่ม ีการ
วิเคราะห์แล้ว มาใช้ในการดำเนินงาน เช่น การแนะแนวอาชีพ 
การส่งเสริมอาชีพ และนำใช้แรงงานมีการพัฒนาให้ตรงกับ
ตลาดต้องการ 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

นอกเหนือจากการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
แล้ว บทบาทใหม่จะมุ่งเน้นการแนะแนวอาชีพแบบเจาะลึก
เพื่อแนะนำให้ผู้สมัครงานตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อการได้
งานทำ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนา soft skill ที่จำเป็น
ต่อการได้งานทำ ประสานกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self learning) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง
ที ่ผ ู ้ประกอบการต้องการ ประสานงานกับภาคการศึกษา 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ และตรงต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต 
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การสร้างโอกาสในการพัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร จากเดิมท่ีกำหนดไว้ว่า “กำลังแรงงานมีงานทำ

ถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2565” ซึ่งปรับเปลี่ยนเป็น “ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุน
ทรัพยากรมนุษย์ 1ให้มีงานทำที่ตรงกับสมรรถนะ วิชาชีพ และศักยภาพอย่างถ้วนหน้า เพื่อความมั่งคั่งและ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ส่งผลให้ภารกิจหลักขององค์กรมุ ่งเน้นไปสู ่ทิศทางใหม่ คือ  
การส่งเสริมการมีงานทำ โดยเป็นงานที่ใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรของประเทศอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจ ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทต่างๆ  
ก่อนหน้านี้ และนำไปสู่การปรับโครงสร้างภารกิจ (business structure) และโครงสร้างองค์กร (organization 

structure) ต่อไป  

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้มีการวิเคราะห์ ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในด้านบทบาทและภารกิจ
ของกรมการจัดหางาน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ ่งสามารถสรุปแนวทาง  

การวิเคราะห์เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และกระบวนงานขององค์กร ในภาพรวมพอสังเขปในหัวข้อต่างๆ 
ดังนี้ (ภาพรวมการวิเคราะห์แสดงในแผนภาพที่ 8.10) 

8.1 การวางแผนธุรกิจโดยใช้แผนผังธุรกิจ (Business Model Canvas) 

8.2 การวิเคราะห์ภารกิจปัจจุบันโดยใช้การวิเคราะห์แบบ matrix ระหว่างความสำคัญของภารกิจกับ
ผลการปฏิบัติงาน (Portfolio Analysis) 

8.3 การออกแบบภารกิจใหม่โดยใช้ Overlay model 

8.4 การปรับโครงสร้างภารกิจ (business restructuring)  

8.5 การทบทวนกระบวนงาน (re-engineering) เพื่อออกแบบกระบวนงานใหม่ (Business Process              
Redesign : BPR) 

8.6 การสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่าขององค์กร (Value Chains Analysis) 

8.7 การเปลี ่ยนวิธ ีการทำงานให้มีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบาย                 
Thailand 4.0 

8.8 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของกรมการจัดหางาน 

 

 
1 ต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ที ่มองว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ที ่มีคุณค่าขององค์กร  

จึงให้ความสำคัญต่อการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อทำให้องค์กรสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพตามต้องการ ดังนั้นการนำเอาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงเปรียบเสมือนการใช้สินทรัพย์ซึ่งเป็นทุนที ่มีอยู่ ก่อให้เกิดผลผลิตและประโยชน์เพื่อส ร้าง
ความสำเร็จได้อย่างเต็มที่ 

บทท่ี 8 
สรุปแนวทางการวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ  

และกระบวนงานขององค์กร 
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8.1 การวางแผนธุรกิจโดยใช้แผนผังธุรกิจ (Business Model Canvas) 
 
การศึกษาภารกิจสำคัญ (core business) ของกรมการจัดหางานโดยใช้แผนผังธุรกิจ (Business 

Model Canvas) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้านที่ถูกมองว่าครอบคลุมส่วน
สำคัญต่อธุรกิจทุกประเภท โดยผลการวิเคราะห์ได้สรุปลงในตารางที่ 8.1  แผนผังธุรกิจ (Business Model 
Canvas) ของกรมการจัดหางานแล้ว 

ในการปรับบทบาท ภารกิจขององค์กร จะมีการปรับปรุ งและพัฒนาการดำเนินงานในบางส่วน 

ในแผนผัง เช่น การให้ความสำคัญต่องานบางด้านมากขึ้น เพิ่มขยายหรือพัฒนาการดำเนินงานไปสู่สิ่งใหม่  

การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานบางประการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในอนาคต  

ที่ต้องการมุ่งหวัง โดยมีประเด็นที่มุ่งเน้นให้มีการเพ่ิมขยาย พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. คุณค่าของธุรกิจองค์กร (Value Propositions) ประกอบด้วยทั ้งหมด 7 ปัจจัยที ่มีผลต่อ 

การดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. การวางแผนกำลังคน
ระดับมหภาค 3. การส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพของแรงงานไทย 4. การบริหารการทำงาน
ของคนต่างด้าว/แรงงานนอกระบบ 5. การป้อนแรงงานคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน 6. การส่งเสริมการมีงานทำ
สำหรับผู ้ด ้อยโอกาส และ 7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ บุคคลที ่หางานยาก คนว่างงาน ตามลำดับ  
จากการวิเคราะห์ พบว่า Value Propositions ที่ควรมุ่งเน้นให้มีการพัฒนามากข้ึน ดังนี้ 

การวางแผนกำล ังคนระด ับมหภาค (macro manpower planning) เพ ื ่ อแก ้ ไขป ัญหา 
การว่างงานที่เกิดจากปัญหาแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน (labor mismatch)  
และตอบสนองเป้าหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมุ่ง เน้นการจัดทำบทวิเคราะห์
สภาพตลาดแรงงาน การคาดการณ์ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในอนาคต การวางแผน
การผลิตแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (demand driven) รวมถึงการประสานงาน
หน่วยงานด้านการผลิตแรงงาน (Labor supply) เช่น ภาคการศึกษา เพื่อป้องกันแรงงานบางสาขา
ล้นตลาด (over supply) โดยนำข้อมูลให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) จากหลายหน่วยงาน เช่น 
จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ มาประมวลผลร่วมกัน 

การส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพของแรงงานไทย เพื ่อแก้ไขปัญหาการขาด 

องค์ความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต ให้คนไทยมีงานทำที่ตรงต่อสมรรถนะ และเต็มศักยภาพ และ
ส่งเสริมการทำงานของกลุ่มคนพิเศษ โดยมุ่งเน้นการแนะแนวอาชีพที่มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ  

แต่ละบุคคลเทียบกับความต้องการของตลาด ใช้ข้อมูลที่มีการประมวลผลอย่างดีมาช่วยในการวิเคราะห์
และให้คำแนะนำ และนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างโอกาสในการได้งาน ที่เหมาะสมและ 

มีคุณค่ามากกว่าเดิม นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานด้านการทดสอบ ให้ความรู้ การพัฒนาเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น การประสานหน่วยงานเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ 
ที่แรงงานไทยยังขาดแคลน และพัฒนาทักษาด้าน Soft skills เพื่อเตรียมแรงงานให้มีความพร้อม
สำหรับสมรรถนะใหม่ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับงานในอนาคต 
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2. ลูกค้าขององค์กรเป็นกลุ่มใด (Customer Segment) ประกอบด้วย 14 ประเภทของผู้รับบริการ 
ได้แก่ 1. รัฐบาล 2. นายจ้าง 3. คนหางาน 4. แรงงานต่างด้าว  5. ผู ้ประกอบการ 6. สมาคมนายจ้าง  
7. สมาคมลูกจ ้าง 8. สหภาพแรงงาน 9. องค์กรกลางการบร ิหารงานบุคคล 10. บริษัทจัดหางาน  

11. สถาบันการศึกษา 12. สถาบันการแนะแนวการศึกษา/อาชีพ 13. ประชาชนทั่วไป และ 14. หน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงแรงงานในประเทศ ตามลำดับ ในการวิเคราะห์ พบว่า ประเด็นของ Customer Segment  
ที่ควรมุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนามีดังนี้ 

บริษัทจัดหางาน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการจัดหางานแก่คนหางาน มีการบริการที่มี
ลักษณะเดียวกันกับงานด้านบริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน ซึ่งมีประสิทธิภาพระดับยอมรับ
ได้ จึงเป็นโอกาสที่ควรพิจารณาปรับบทบาทจากการเป็นผู้ให้บริการไปเป็นหน่วยงานควบคุมและ
กำกับการดำเนินงานของบริษัทจัดหางานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของกรมฯ เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองคนหางาน  
สถาบันการศึกษา เป็นหน่วยผลิตแรงงานของประเทศ และมีความสำคัญต่อการวางแผนกำลังแรงงาน
ของประเทศ แต่ในปัจจุบันการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน และภาคการศึกษา  

ยังไม่ใกล้ชิดแนบแน่นเท่าที่ควร มีช่องว่างที่ส่งผลให้เกิดการผลิตแรงงานตามกระแสความต้องการ  

ส่วนบุคคลโดยไม่ตรงต่อความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ (Labor demand) ดังนั้น จึงควร
มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคการศึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนการผลิตแรงงานให้ตรงต่อ 

ความต้องการของผู ้ประกอบการ (Demand driven) โดยนำข้อมูลด้านตลาดแรงงาน อาชีพ  
ที่ได้พัฒนาและสังเคราะห์แล้วมาช่วยในการให้คำแนะนำ  
สถาบันการแนะแนวการศึกษา/อาชีพ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการศึกษา/อาชีพ 
ของบุคลากรที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น สถานศึกษา โรงเรียน สถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆ 
ซึ ่งอาจนำมาใช้เป็นเครือข่ายในการดำเนินงาน เช่น การนำความรู ้ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์
ตลาดแรงงานของกรมฯ มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเหล่านี้ และสร้างการร่วมมือ 

ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ ในการแนะแนวการศึกษา/อาชีพ 

 3. การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ 
1. ดัชนีอัตราการว่างงาน 2. การมีงานทำ 3. ความต้องการของตลาดแรงงาน 4. การสมัครงาน 5. การจัดหางาน 
6. การอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 7. การกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน 8. การแนะแนวอาชีพ  
9. การป้องกันการค้ามนุษย์ และ 10. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยในหัวข้อนี ้มีประเด็นที ่ควรมี 
การดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน จากการดำเนินงานในปัจจุบัน พบว่า การวางแผนตลาดแรงงาน 

มีปัญหาจากการขาดข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน (Labor demand) จากผู้ประกอบการ 
และหน่วยธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการผลิตแรงงาน (Labor supply) จากสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน กรมฯ จึงควรมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
สถาบ ันการศ ึกษา และภาคธ ุรก ิจ ในอ ุตสาหกรรมต ่างๆ  ในล ักษณะพ ึ ่ งพาก ันและกัน 
(interdependencies) เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เพียงพอในการวิเคราะห์ ความต้องการ
แรงงานของประเทศทั้งในมิติด้านปริมาณและคุณภาพ (ความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ฯลฯ)  
เพ่ือใช้ในการวางแผนแรงงานต่อไป 
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การกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน จากการดำเนินการในปัจจุบัน พบว่าในหลายพื้นท่ียังมีการหลอกลวง
คนหางานในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยเฉพาะการหลอกลวงเพื่อไปทำงานใน
ต่างประเทศ กรมฯ จึงควรมุ่งเน้นในการกำกับ ตรวจสอบ ควบคุมบริษัทจัดหางานให้อยู่ภายใต้
ข้อกำหนด กฎหมาย เพื่อป้องกันการหลอกลวง พร้อมทั้งมุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจถึง
ความเสี่ยงของการลักลอบไปทำงานในต่างประเทศให้มากข้ึน  

ดังที ่ได้กล่าวมาแล้ว กรมฯ ควรมุ ่งเน้นภารกิจด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดหางานมากกว่า  

การให้บริการจัดหางาน โดยมีการออกมาตรการในการกำกับดูแลเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสม เช่น 
ด้านการโฆษณา การสื ่อสาร การดูแล คุ ้มครองคนหางาน และอื ่นๆ รวมทั้งการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของบริษัทจัดหางาน เช่น ให้ข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐและตลาดแรงงานที่มีความสำคัญใน
การนำไปใช้วางแผน อำนวยความสะดวกในการติดต่อเพ่ือทำธุรกรรมกับกรมฯ และหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน 

  4. ช่องทางการเข้าถึง (Channels) คือ ช่องทางในการส่งมอบการบริการให้กับผู ้ร ับบริการ 
ประกอบด้วย 6 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 
พื้นที่ 1 – 10 3. สำนักงานจัดหางานต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 4. เว็บไซต์ของกรมฯ (Website/webpage)  

5. การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร (Internet-based employment service application) 

และ 6. โทรศัพท์/สายด่วน (Phone/Hotline) ตามลำดับ โดยช่องทางที่ควรมุ่งเน้นให้มากขึ้นในอนาคตคือ
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ดังนี้ 

Internet-based employment service application หร ื อ ก า ร ให ้ บ ร ิ ก า ร ผ ่ า น ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร โดยในปัจุบันการให้บริการ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบออฟไลน์เป็นหลัก 
ส่งผลให้เกิดปญัหาความแออัดในสำนักงานในบางช่วงเวลา การรอคิวของผู้รับบริการ รวมถึงการเกิด
คอขวด (Bottleneck) ที่เกิดจากการรอคิว การตรวจสอบและแก้ไขเอกสาร ส่งผลให้การดำเนินการ
ขั้นต่อไปล่าช้า ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริการโดยเฉพาะ โดยมีการจัดทำ
ระบบที ่รองรับการบันทึกข้อมูล การค้นหา และเข้าถึงได้ผ่านคอมพิวเตอร์ (Desktop) และ
โทรศัพท์ม ือถ ือ (Mobile application) เพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท ั ้งผ ู ้ร ับบร ิการและ
ผู้ประกอบการ 

  5. สิ ่งที ่ต ้องทำเพื ่อขับเคลื ่อนธุรกิจหรือองค์กร (Key Activities) เป็นกิจกรรมหลักที ่ต ้อง
ดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ และคุณค่าหลักถูกกำหนดไว้เพ่ือนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ คุณค่า ขององค์กร 
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน 2. การแนะแนวอาชีพ 3. พัฒนาฐานข้อมูล 
ข่าวสารตลาดแรงงาน 4. พัฒนาระบบการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว 5. พัฒนาการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในการบริหารตลาดแรงงาน 6. ขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ด้อยโอกาส และ 7. การคุ้มครอง
คนหางานให้ได้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ ้มครองคนหางาน ตามลำดับ โดยจาก 

การวิเคราะห์ พบว่า Key Activities ที่ควรมุ่งเน้น ดังนี้ 
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การแนะแนวอาชีพ เป็นภารกิจหลักที ่สำคัญ ผลการสำรวจพบว่ากิจกรรมการแนะแนวอาชีพ 

ยังมีปัญหาบางประการ เช่น ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย จำนวนเจ้าหน้าที่แนะแนวที่  
ไม่เพียงพอ เนื้อหาการแนะแนวล้าสมัย (outdated) และรูบแบบการนำเสนอและให้คำปรึกษายังไม่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการ 
เนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอให้ทันสมัยมากขึ้น โดยสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) 
เข้ามาช่วยในการให้คำแนะแนวเบื ้องต้น การทดสอบ การให้ความรู ้ และใช้ระบบ Video 
Conference ในกรณีที่ผู้รับการแนะแนวไม่สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้ รวมถึงปรับปรุง
เนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอความรู้ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน 

พัฒนาฐานข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน จากการดำเนินงานในปัจจุบัน พบว่ายังมีปัญหาในการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยข้อจำกัด
ทางด้านกฎหมายและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้ไม่สามารถจัดทำบทวิเคราะห์
ตลาดแรงงานได้มีคุณภาพและทันตามสถานการณ์ ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางด้านแรงงานในรูปแบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพตลาดแรงงาน วางแผนกำลังแรงงาน และ
เป็นแหล่งข้อมูลด้านแรงงานที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ (accessibility)  

  6. พันธมิตรหลักขององค์กร (Key Partners) เป็นหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
แรงงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบทบาทในตลาดแรงงานในมิติต่างๆ เช่น ภาคการศึกษา ภาคการผลิต 
รวมถึงหน่วยงานฝึกอบรม และบริษัทจัดหางาน เป็นต้น พันธมิตรหลักของกรมการจัดหางาน ประกอบด้วย  
1. หน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน 2. หน่วยงานการศึกษา 3. หน่วยงานความมั่นคง 4. บริษั ทจัดหางาน  
5. หน่วยงานความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 6. องค์กรอิสระ และ 7. ประเทศคู่ค้าด้านแรงงาน 
ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ พบว่า Key Partner ที่ควรมุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือมากขึ้น มีดังนี้ 

หน่วยงานการศึกษา ทั ้งภาครัฐและเอกชน ซึ ่งมีหน้าที ่ในการผลิตบุคลากรของประเทศ  
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันการผลิตแรงงานของประเทศไทยยังไม่ตรงต่อความ
ต้องการของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้องของ
ตลาดแรงงาน (Labor mismatching) กล่าวคือ คนหางานมีคุณสมบัติไม่ตรงต่อความต้องการ ดังนั้น 
ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษาให้ผลิตบุคลากรให้ตรงต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงาน (demand driven) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่มีการพัฒนาปรับปรุงแล้ว
ตามที่ระบุข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและวางแผนการผลิตแรงงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

 7. ทรัพยากรที่จำเป็นขององค์กร (Key Resource) การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
สร้างคุณค่า และการนำไปสู่การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับบริก ารเป้าหมาย จำเป็นต้อง
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยทรัพยากรที่จำเป็นของกรมฯ มีดังนี้ 1. สำนักงานและบุคลากร
2. กฎหมาย กฎและระเบียบที่จำเป็น 3. ระบบฐานข้อมูล และ 4. เทคโนโลยี และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
ตามลำดับ โดยจากการวิเคราะห์ พบว่า Key Resource ทีค่วรมุ่งเน้นพัฒนามีดังนี้  
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ระบบฐานข้อมูล เป็นสิ่งจำเป็นต่อการวิเคราะห์และวางแผนด้านแรงงานของประเทศ ในขณะนี้
ฐานข้อมูลกลางเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงยังเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ 
ส่งผลให้การจัดทำข้อมูลในแต่ละครั้งจัดทำตามความต้องการโดยใช้แรงงานคน (Manual) อยู่มาก 
และไม่มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ จึงควรผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานขอมูลกลาง 

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงาน วางแผนกำลังแรงงานของประเทศ และเป็นข้อมูลสำหรับ
ภาคการศึกษาในการวางแผนการผลิตแรงงานต่อไป 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ มีการนำมาใช้ในการดำเนินงานบางส่วนแล้ว แต่ยังมีหลาย
กระบวนงานที ่สามารถนำมาใช ้เพ ิ ่มเต ิม เช ่น เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านงานทะเบียน  
การยื่นเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้รับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมโยง
ข้อมูลให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น ประมวลผล ฯลฯ ซึ่งทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็ว 
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และมีข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน   

 8. ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ (Cost Structure) ประกอบด้วย 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. งบประมาณ
รายจ่ายประจำ 2. งบประมาณดำเนินการ 3. งบประมาณลงทุน 4. งบประมาณเงินกู้ เงินอุดหนุน และงบประมาณ
รายจ่ายอ่ืนๆ โดยจากการวิเคราะห์ พบว่าส่วนของ Cost Structure ที่เก่ียวข้องกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
กรมฯ มากที่สุด ดังนี้ 

งบประมาณลงท ุน  โดยเฉพาะการลงท ุนทางด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ ( IT) เน ื ่องจาก 

การปรับเปลี่ยนบทบาท และกระบวนงานของกรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยใน
การทำงานในหลายกระบวนงาน เช่น การส่งเสริมการมีงานทำ การแนะแนวอาชีพ และการบริหาร
จัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งการลงทุนในด้านนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรในด้านอื่นๆ เช่น 
ประหยัดแรงงานบุคลากร ระยะเวลาในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม  

 9. รายได้ขององค์กร (Revenue Streams) จากการวิเคราะห์ พบว่าช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้ 
(Revenue Streams) ได้แก่ 1. งบประมาณแผ่นดิน และ 2. เงินค่าธรรมเนียมบริการ โดยจากการวิเคราะห์ 
พบว่า ส่วนของ Revenue Streams ที่กรมฯ ควรเน้นเพ่ิมเติม คือ 

เงินค่าธรรมเนียมบริการ ในปัจจุบัน มีแหล่งรายได้หลักเพียงช่องทางเดียว คือ งบประมาณแผ่นดิน 
ซึ่งมีขั้นตอนและกฎระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ยืดหยุ่น ดังนั้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน
การบริการจากผู้รับบริการอย่างเหมาะสม อาจเป็นอีกแหล่งรายได้อีกทางหนึ่ง สามารถนำไปใช้โดย
มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง  

 อนึ่ง อาจพิจารณาการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการบางด้านที่กรมฯ หรือสำนักงานจัดหางานมี
ความชำนาญ ตัวอย่างเช่น การให้บริการของสำนักงานหางานจังหวัดที่มีความชำนาญเฉพาะทางในบางด้านที่
หน่วยงานอื่นหรือสำนักงานฯ อื่นไม่มี จึงสามารถให้บริการโดยจัดเก็บรายได้จากบุคคลหรือหน่วยงานที่มาใช้
บริการตัวอย่างเช่น สำนักงานจังหวัดอุดรธานีมีความชำนาญในการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ จึงอาจ
ให้บริการนี้แก่คนหางานของสำนักงานฯ จังหวัดอื่นโดยมีการคิดค่าบริการ และอาจให้สำนักงานฯ อื่นจ่ายโอน
ค่าดำเนินการให้แก่สำนักงานฯ อุดรธานีที ่เป็นผู ้ให้บริการแทน ที ่เรียกว่าระบบ purchaser/provider 
เหมือนกับประเทศนิวซีแลนด์ 
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ตารางท่ี 8.1 แผนผังธุรกิจ (Business Model Canvas) ของกรมการจัดหางาน 

พันธมิตรหลักขององค์กร 
(Key Partners) 

การดำเนินการหลัก 

(Key Activities) 
คุณคา่ของธุรกิจองค์กร 
(Value Propositions) 

การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer Relationships) 

ลูกค้าขององค์กร 
(Customers Segments) 

1. หน่วยงานภายในกระทรวง
แรงงาน 
2. หน่วยงานการศึกษา*  
3. หน่วยงานความมั่นคง 
4. บริษัทจัดหางาน 
5. หน่วยงานความร่วมมือ 

ด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
6. องค์กรอิสระ 
7. ประเทศคู่ค้าด้านแรงงาน 

1. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน                
2. การแนะแนวอาชีพ* 
3. พัฒนาฐานข้อมูล ขา่วสารตลาดแรงงาน* 
4. พัฒนาระบบการกำกับดูแล 

การทำงานของคนต่างด้าว 
5. พัฒนาการมีส่วนรว่มกับภาคีเครือข่ายในการบริหาร
ตลาดแรงงาน 
6. ขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ด้อยโอกาส 
7. การคุ้มครองคนหางานให้ได้สิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
2. การวางแผนกำลังคนระดับมหภาค* 
3. การส่งเสรมิการมงีานทำและ 

การประกอบอาชีพของแรงงานไทย* 
4. การบริหารจัดการการทำงานของ 
คนต่างด้าว/แรงงานนอกระบบ 
5. การป้อนแรงงานคุณภาพสู่
ตลาดแรงงาน 
6. การส่งเสริมการมีงานทำสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 
7. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ บุคคล 

ที่หางานยาก คนว่างงาน 
 

1. ดัชนีอัตราการวา่งงาน 
2. การมีงานทำ 
3. ความต้องการของตลาดแรงงาน* 
4. การสมคัรงาน 
5. การจัดหางาน 
6. การอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 
7. การกำกับดูแลบริษัทจดัหางาน* 
8. การแนะแนวอาชีพ 
9. การป้องกันการค้ามนุษย ์
10. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

1. รัฐบาล 
2. นายจา้ง 
3. คนหางาน 
4. แรงงานต่างด้าว  
5. ผู้ประกอบการ 
6. สมาคมนายจา้ง 
7. สมาคมลูกจ้าง 
8. สหภาพแรงงาน 
9. องค์กรกลางการบริหารงาน
บุคคล 
10. บริษัทจดัหางาน* 
11. สถาบันการศึกษา* 
12. สถาบันการแนะแนว
การศึกษา/อาชีพ* 
13. ประชาชนทั่วไป 
14. หน่วยงานภายใต้กระทรวง
แรงงาน 

ทรัพยากรท่ีจำเป็นขององค์กร 
(Key Resources) 

ช่องทางการเข้าถึง 
(Channels) 

1. สำนักงานและบุคลากร 
2. กฎหมาย กฎและระเบียบที่จำเป็น 
3. ระบบฐานข้อมูล 
4. เทคโนโลยี และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 

1. ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 
2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นท่ี 1 – 10 
3. สำนักงานจัดหางานต่างจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด 
4. เว็บไซต์ของกรมฯ (Website/webpage) 
5. การใหบ้ริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร  
(Internet-based employment service application)* 
6. โทรศัพท์/สายด่วน (Phone/Hotline)  

ค่าใช้จ่ายหลักขององค์กร 
(Cost Structures) 

รายได้ขององค์กร 
(Revenue Steams) 

1. งบประมาณรายจา่ยประจำ 
2. งบประมาณดำเนินการ 
3. งบประมาณลงทุน* 
4. งบประมาณเงินกู้ เงินอุดหนุน และงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ  

1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินค่าธรรมเนยีมบริการ* 

หมายเหตุ * ภารกิจที่มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานเพ่ิมเติม 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 

 8 - 8 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

8.2 การวิเคราะห์ภารกิจปัจจุบนัโดยใช้การวิเคราะห์แบบ matrix  
ระหว่างความสำคัญของภารกิจกับผลการปฏิบตัิงาน (Portfolio Analysis) 

 
Portfolio Analysis คือ รูปแบบการวิเคราะห์บทบาทและภารกิจขององค์กร เพื่อทำการปรับเปลี่ยน

การดำเนินงาน เช่น การปรับลด ยกเลิก เพิ่มขยาย และพัฒนา โดยพิจารณาปัจจัยสองด้านคือ  
1. ความสำคัญของกระบวนงาน (Importance)   

พิจารณาว่าแต่ละกระบวนงานขององค์กรในปัจจุบันมีความสำคัญต่อภารกิจ วัตถุประสงค์ ของ
องค์กร เพียงใด  

2. ความสามารถในการดำเนินงานขององค์กร (Performance)  
โดยพิจารณาความสามารถจากข้อมูลต่างๆ เช่น เป็นภารกิจที่มีผู้ต้องการขอรับบริการในจำนวนที่สูง 
มีความชำนาญเฉพาะด้านในภารกิจนั้น มีบทบาทสูง สามารถดำเนินการได้เหนือคู่แข่งหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นต้น 

การนำปัจจัยทั้ง 2 ด้านมาใช้ในการวิเคราะห์ทำให้แบ่งภารกิจออกเป็นกลุ่มที่แตกต่างกัน 4 กลุ่ม  
ตามจตุภาค (quadrant) ดังแสดงในแผนภาพที่ 8.1 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
แผนภาพที่ 8.1 จตุภาค (quadrant) ที่ใช้ใน Portfolio Analysis 

 

จตุภาคที ่ 1 (Q1 : LL) คือภารกิจที ่มีความสำคัญต่ำ (Low Importance) และมีความสามารถ 

ในการดำเนินการต่ำ (Low Performance) ควรยกเลิกการดำเนินงาน (Abolishment)  
จตุภาคที ่ 2 (Q2 : LH) คือภารกิจที ่มีความสำคัญต่ำ (Low Importance) แต่มีความสามารถ 

ในการดำเนินการสูง (High Performance) เป็นภารกิจที่ควรให้ผู้อ่ืนดำเนินการแทน (Contracting out) และ
นำศักยภาพไปปฏิบัติงานอื่นซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญกว่า 

จตุภาคที ่ 3 (Q3 : HL) คือภารกิจที ่มีความสำคัญสูง (High Importance) แต่มีความสามารถ 

ในการดำเนินการต่ำ (Low Performance) ควรคัดเลือกหาผู้ที่ดำเนินการได้ดีที่สุดมาปฏิบัติงาน (Contestability) 
แต่ในกรณีที่ยงัไม่มีหน่วยงานอื่นที่สามารถดำเนินการแทนได้ดีกว่า อาจยังคงต้องปฏิบัติงานอยู่ 

จตุภาคที่ 4 (Q3 : HH) คือภารกิจที ่มีความสำคัญสูง (High Importance) และมีความสามารถ 

ในการดำเนินการสูง (High Performance) เป็นภารกิจที่ควรมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Development) 

Hi – Importance 

Hi – Performance 

Q3(HL) 
Contestability 

Q1(LL) 
Abolishment 

 

Q4(HH)  
Development  

Q2(LH)  
Contracting out  

Low 
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การวิเคราะห์ Portfolio Analysis เพื ่อพิจารณาการเปลี ่ยนแปลงบทบาทการดำเนินงานของ 

กรมการจัดหางาน จะคัดเลือกเฉพาะภารกิจหลักที่ควรมีการปรับเปลี่ยนสำคัญ โดยประกอบด้วยภารกิจ
ดังนี้คือ  

1. การส่งเสริมอาชีพ 

2. การแนะแนวอาชีพ 

3. การส่งเสริมอาชีพกลุ่มบุคคลพิเศษ 

4. การให้บริการจัดหางาน 

5. การกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน 

6. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

7. การกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว  
8. การคุ้มครองคนหางาน  
9. การรับงานไปทำที่บ้าน 

10. การมีส่วนรวมกับภาคีเครือข่าย 

11. ระบบทะเบียน 

จากการว ิเคราะห์สามารถกำหนดตำแหน่งของแต่ละภารกิจภายในแผนภาพ Portfolio ได้ 
ในแผนภาพที่ 8.2 
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แผนภาพที่ 8.2 การวิเคราะห์ภารกิจด้วยวิธี Portfolio Analysis 
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แนวทางการดำเนินงานของแต่ละภารกิจจากการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1. การส่งเสริมอาชีพ  
ในด้านของการจัดอบรมอาชีพอิสระ การพัฒนาทักษะต่างๆ ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของ 
กรมการจัดหางาน และกรมฯ ยังดำเนินการได้ไม่เทียบเท่าหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเฉพาะ  
อีกทั้งมีหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจที่ตรงกับด้านนี้มากกว่า อาจให้ถ่ายโอนให้หน่วยงานอ่ืน
ดำเนินการแทนได้ 

2. การแนะแนวอาชีพ 

เป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงของกรมฯ และมีการดำเนินงานที่ดีมีผู้รับบริการจำนวนมาก  
จึงควรคงไว้ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. การส่งเสริมอาชีพกลุ่มบุคคลพิเศษ 

เนื ่องจากกลุ ่มนี ้ไม่ใช่กลุ ่มหลักที่แรงงานในตลาดมีความต้องการ แม้ว่ากรมฯ สามารถ
ดำเนินการได้ด ีในขอบเขตที ่ร ับผิดชอบ แต่ผ ู ้ร ับบริการมีจำนวนน้อยเมื ่อเทียบกับ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และเนื่องจากมีหน่วยงานอ่ืนที่ให้บริการอย่างใกล้ชิดและมีผู้รับบริการ
กลุ ่มนี ้มากกว่ากรมฯ อาจพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานอื ่นให้ร ่วมดำเนินงาน  
เปลี่ยนบทบาทของกรมฯ เป็นการประสานงาน ส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ หากเป็นสิ่งที่
หน่วยงานอื่นสามารถดำเนินการแทนได้ เช่น การพัฒนาอบรมอาชีพอิสระ เป็นต้น    

4. การให้บริการจัดหางาน 

เป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงและกรมฯ สามารถดำเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง มีผู้รับบริการที่
ได้รับบรรจุงานจำนวนมาก ควรแสวงหาผู้ที่ดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด โดยอาจเป็นบริษัท
จัดหางานเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของกรมการจัดหางาน (Arm-length agencies) 

เหมือนดังประเทศนิวซีแลนด์ 

5. การกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน 

มีความสำคัญและสามารถดำเนินการได้ดี แต่เนื่องจากในอนาคตกรมฯ จะลดบทบาทในการ
ให้บริการจัดหางานโดยตรง ทำการกำกับดูแลสนับสนุนภาคเอกชนแทน จึงควรมีการพัฒนา
บทบาทด้านนี้ในอนาคต เช่น การออกกมาตรการฎระเบียบที่กำกับดูแลในบางด้านมากขึ้น 
ทำการสนับสนุนให้คนหางานหางานที่เหมาะสมได้มากขึ้น 

6. การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

เป็นภารกิจที่ม ีความสำคัญและ ดำเนินการได้ด ีพอสมควร แต่ย ังมีผ ู ้ร ับบริการและ
ประสิทธิภาพไม่เทียบเท่าเอกชน อาจทำการแสวงหาผู้ที่ดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดแทน  

ซึ่งอาจเป็นบริษัทจัดหางานเอกชน โดยมีการกำกับ การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพ่ือคุ้มครอง
คนหางานจากการหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ 
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7. การกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว  
เป็นภารกิจที่สำคัญที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากได้ทั่วประเทศ แม้ว่าจะมี
บุคลากรไม่เพียงพอ จึงควรมีการพัฒนาต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ รวมทั้งพิจารณาการจัดจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยดำเนินการ
บางส่วน 

8. การคุ้มครองคนหางาน  
มีความสำคัญสูง และเป็นสิ่งที่ดำเนินการเป็นประจำ แต่เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาอยู่จึง
ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีวิธีการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

9. การรับงานไปทำที่บ้าน 

เป็นภารกิจที่มีผู้รับบริการไม่มากนัก โดยคนหางานส่วนใหญ่สามารถรับงานผ่านช่องทางอ่ืน 

ที่ไม่ใช่กรมฯ ส่วนในด้านกองทุนฯ นั้น บุคลากรของกรมฯ ไม่มีความชำนาญในด้านสินเชื่อ
โดยตรง และมีแหล่งทุนอื่นเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการมาก อาจยกเลิกการดำเนินงานได ้

10. การมีส่วนรวมกับภาคีเครือข่าย 

มีความสำคัญสูงและกรมฯ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายหลายกลุ่ม แต่ในบาง
กลุ่มอาจต้องการความร่วมมือมากขึ้น เป็นงานที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากมีการพัฒนา
เพ่ิมเติมจะช่วยสนับสนุนงานต่างๆ ทีเ่ป็นภารกิจหลักได้เป็นอย่างดี 

11. ระบบทะเบียนการให้บริการของกรมฯ 

เป็นงานสนับสนุนแต่มีความสำคัญสูง ในขณะนี้กรมฯ ยังดำเนินการได้ไม่เทียบเท่าระดับ
หน่วยงานที่เป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านงานทะเบียนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การประมวลผล 
และระบบสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจพิจารณาหาหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(IT Venders) มาช่วยดำเนินการในงานบางส่วน  
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8.3 การออกแบบภารกิจใหม่ โดยใช้ Overlay model 
 
Overlay model เป็นการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างกระบวนงานในปัจจุบันและกระบวนงาน

ที่จะเกิดขึ ้นภายหลังการปรับเปลี ่ยนบทบาทขององค์กร โดยนำภาพวางซ้อนทับกันเพื่อแสดงให้เห็นว่า 

บางภารกิจอาจคงอยู่ (maintain) บางภารกิจอาจปรับลดหรือตัดออก (Decreased or Abolished) บางภารกิจ
อาจเพ่ิมขยายจากเดิม (Increased)   

แผนภาพที่ 8.3 แสดงพื้นที่ซึ่งระบุภารกิจโดยแทนด้วยหมายเลขต่างๆ อยู่ภายใน แต่ละพื้นที่แสดง 
การดำเนินงานต่อภารกิจ ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยน เพ่ิม ลด คงเดิม ในลักษณะต่างกันดังนี้ 

พื้นที่ A คือ ภารกิจที ่ควรมีการลดบทบาทหรือยกเลิกการดำเนินงาน ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ  
การให้บริการจัดหางาน การกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  
การรับงานไปทำที่บ้าน และระบบสารสนเทศตลาดแรงงานและระบบทะเบียน 
พื้นที่ B คือ ภารกิจที่ควรดำเนินงานต่อไป แต่อาจทำการพัฒนาหรือเพิ่มขยายจากเดิม ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว ได้แก่ การแนะแนวอาชีพ การกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว การคุ้มครองคนหางาน 
และการมีส่วนรวมกับภาคีเครือข่าย 
พื ้นที ่ C คือ ภารกิจที ่ควรมีการดำเนินงานต่อไปเช่นกัน แต่มุ ่งเน้นการกำกับดูแล สนับสนุน 
ประสานงานแทนการดำเนินเอง ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพกลุ่มบุคคลพิเศษ และการกำกับดูแลบริษัท
จัดหางาน 
พื้นที่ D คือ งานที่มีลักษณะการทำงานคงเดิม ส่วนใหญ่ได้แก่ งานด้านสนับสนุน เช่น งานบริหาร
สำนักงาน งานตรวจสอบภายใน งานพัฒนาระบบบริหาร งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านนิติการ 
และงานยุทธศาสตร์และแผน 
 

 
  แผนภาพที่ 8.3 การวิเคราะห์ภารกิจของกรมฯ โดยใช้ Overlay model 

การมีส่วนรวมกับ
ภาคีเครือข่าย 

การกำกับดูแล 
การทำงานของ 

คนต่างด้าว 

B 

A 

การให้บริการจัดหางาน 

การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

ระบบสารสนเทศ
ตลาดแรงงานและ

การส่งเสริมอาชีพ 

การรับงานไปทำที่บ้าน 

งานยุทธศาสตร์และแผน 

งานบริหารสำนักงาน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

งานด้านนิติการ งานพัฒนาระบบบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มบุคคลพิเศษ 

การกำกับดูแล 
บริษัทจัดหางาน 

C 

D 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างทีป่รึกษาศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมการจัดหางาน 

เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

 

 8 - 14 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ตารางท่ี 8.2 สรุปภารกิจที่มีด้านการปรับเปลี่ยนในลักษณะต่างกันตาม overlay model 

หมายเลข
ในแผนภาพ 

ภารกิจ คงเดิม พัฒนา/เพิ่มขยาย กำกับดูแล 
สนับสนุน 

ประสานงาน 

ปรับเปลี่ยน/ยกเลิก 

1 งานพัฒนาอบรมอาชีพ
อิสระ 

   ลดบทบาท ประสานงาน
ให้หน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ภารกิจโดยตรง
ดำเนินการแทน 

2 งานด้านแนะแนว  การแนะแนวเพื่อค้นหา
และใช้ศักยภาพ/
พัฒนาศักยภาพ 

ในทุกช่วงวัยนอกจาก
วัยนักเรียน 

  

3 การส่งเสริมอาชีพกลุม่
บุคคลพิเศษ 

  คงภารกิจนี้ไว้  
แต่ดำเนินการ 
โดยร่วมมือ 
ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

4 การให้บริการจัดหางาน   ให้บริษัทจัดหางาน
เอกชนดำเนินการแทน 
และทำการกำกบั
ดูแลแทน 

 

5 การกำกับดูแลบริษัท
จัดหางาน 

  มุ่งเน้นการกำกับดูแล
แทนดำเนินการเอง 

 

6 การบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 

   ให้บริษัทจัดหางาน
เอกชนดำเนินการ และ
ทำการกำกับดูแลแทน 
ยกเว้นส่วนที่มี MOU  

7 การกำกับดูแลการทำงาน
ของคนต่างด้าว 

 ดำเนินงานต่อ แต่อาจ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เชน่ บางส่วนให้
ภาคเอกชนดำเนินการ 
(outsourcing)  

  

8 การคุ้มครองคนหางาน  การเรยีนรู้วิธีการ
หลอกลวง ชักจูง  
ในรูปแบบใหม ่

การแนะแนวให้กับ 

คนหางานต่างประเทศ 
ก่อนการตัดสินใจ
เดินทาง  
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หมายเลข
ในแผนภาพ 

ภารกิจ คงเดิม พัฒนา/เพิ่มขยาย กำกับดูแล 
สนับสนุน 

ประสานงาน 

ปรับเปลี่ยน/ยกเลิก 

9 การรับงานไปทำงานที่บ้าน    ลดบทบาทงานและ
กองทุนฯ ลง เนื่องจาก 

มีแหล่งอื่นทีใ่ห้บริการได้
มากกว่า  

10 การมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

 การร่วมมือกับ
ภาคเอกชน เช่น บริษัท
จัดหางาน ฯลฯ 

ทำงานบูรณาการกับ
หน่วยงานต่างข้ามกรมฯ 
และกระทรวงฯ 

  

11 ระบบสารสนเทศ
ตลาดแรงงานและ
ทะเบียน 

   หาหน่วยงานท่ีมีความ
ชำนาญมาดำเนินการ 
(outsource) ในบางส่วน 

12 งานบริหารสำนักงาน คงภารกิจเดิม  
แต่ปรับเปลี่ยนวิธี
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

13 งานตรวจสอบภายใน    

14 งานพัฒนาระบบบริหาร    

15 งานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

   

16 งานด้านนิติการ    

17 งานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
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8.4 การปรับโครงสร้างภารกิจ (business restructuring)  
 
การปรับเปลี ่ยนบทบาทและรูปแบบธุรกิจ (Business model) เป็นการปรับโครงสร้างภารกิจ 

(business restructuring) ที่ได้กล่าวมาแล้ว มีผลต่อโครงสร้างบุคลากรขององค์กร (organization structure) 

ซึ่งจะมปีรับโครงสร้างองคก์รในข้อถัดไปให้มีความสอดคล้องกัน  

แผนภาพที่ 8.4 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปรับโครงสร้างภารกิจ (business restructuring) 

และโครงสร้างองค์กร (organization structure) และอัตรากำลังที่ควรกำหนด ซึ่งสัมพันธ์กับประเภทของ
ภารกิจที่ดำเนินการ โดยภารกิจที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ (Market facing) ควรมีสัดส่วนสูงสุดเนื่องด้วยเป็น
กลุ่มงานที่ต้องให้ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วยภารกิจส่งเสริมการมีงานทำ ภารกิจแนะแนว
อาชีพ ภารกิจส่งเสริมอาชีพกลุ่มบุคคลพิเศษ ภารกิจกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน ภารกิจการบริหารแรงงานไทย
ไปต่างประเทศ ภารกิจการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว ภารกิจการคุ้มครองคนหางาน และภารกิจ
การมีส่วนรวมกับภาคีเครือข่าย  

งานที่มีลักษณะการดำเนินงานภายในองค์กร (Home based) ไม่ได้ให้บริการต่อประชาชนภายนอก
โดยตรง คือ งานวิชาการ และสนับสนุนงานบริหาร (Back-stopping) ภารกิจด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ภารกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภารกิจด้านฐานข้อมูลและงานวิชาการด้านตลาดแรงงาน  

ซึ่งมีจำนวนอัตรากำลังรองลงมาจากกลุ่มที่เป็น Market facing  

ส่วนงานด้านการบริหารสำนักงาน (Back office) ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยทำให้การทำงานขององค์กรดำเนิน
ไปอย่างราบรื่น สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย งานด้านนิติกร งานตรวจสอบภายใน งานพัฒนา
ระบบบริหาร งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารสำนักงาน ซึ่งควรมีจำนวนอัตรากำลังน้อยที่สุด  

นอกจากนั้น เพื่อที่จะให้การดำเนินงานไปสู่บทบาท ภารกิจ และวิสัยทัศน์ใหม่ มีประสิทธิภาพและ 

มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ เครื่องมือสำคัญส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการต่างๆ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( information technology) ซ่ึงจะเป็นพื ้นฐานสำคัญของ 

ทุกกระบวนงานในอนาคต   
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แผนภาพที่ 8.4 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภารกิจ (business restructuring)  
ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร (organization structure) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภารกิจ (business restructuring)  
มุ่งเน้นบทบาทตามวสิัยทัศน์ใหม่ คือ  

“ส่งเสรมิและสนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ ให้มีงานทำที่ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพและศักยภาพ 
อย่างถ้วนหน้า เพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” 

งานด้านนิติกร 
งานตรวจสอบภายใน 

งานพัฒนาระบบบริหาร 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

งานบริหารสำนักงาน 

ภารกิจดา้นยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 

ภารกิจดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ภารกิจดา้นฐานข้อมูลและงานวิชาการ 
ด้านตลาดแรงงาน 

 

ภารกจิส่งเสริมการมีงานทำ 

ภารกจิแนะแนวอาชีพ 

ภารกจิส่งเสริมอาชีพกลุม่บุคคลพิเศษ 

ภารกจิกำกับดูแลบริษัทจัดหางาน 

ภารกจิการบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

ภารกจิการกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว  

ภารกจิการคุ้มครองคนหางาน  

ภารกจิการมีส่วนรวมกับภาคีเครอืข่าย 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

New business structure 
Back-office < Home-based < Market-facing 
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8.5 การทบทวนกระบวนงาน (re-engineering) เพื่อออกแบบกระบวนงานใหม่ 
(Business process redesign : BPR) 

 
หลังจากที่ได้มีการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างภารกิจแล้ว ขั ้นตอนในอนาคตที่ควรมี  

การดำเนินงานต่อไป คือ การทบทวนกระบวนงาน ทั้งภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อนำไปสู่  
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

Business process redesign (BPR)  ค ือ  การออกแบบกระบวนงานใหม ่หร ือเปล ี ่ ยนแปลง
กระบวนงานเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านคุณภาพ การบริการ รวมถึงความรวดเร็ว
ของกระบวนการ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การปรับลำดับ ขั้นตอน ของกระบวนการใหม่ การนำวิธีการใหม่มาใช้ 
เป็นต้น 

ประโยชน์ของการทำ BPR ได้แก่ การนำเฉพาะกิจกรรมสำคัญ ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุจุดประสงค์
องค์กรมาดำเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยสำคัญ เช่น บุคลากร สถานที่ ฯลฯ และเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความสะดวกรวดเร็ว เป็นการทำกระบวนการให้ทันสมัยขึ้น (modernization)  

 ในทีน่ี้จะนำตัวอย่างของกระบวนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU 
มาวิเคราะห์และแสดงการทำทบทวนกระบวนงาน โดยกระบวนงานนี ้ มีขั ้นตอนการดำเนินงานตาม  
แผนภาพที ่8.5  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่8.5 แสดงกระบวนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU 
 
 

นำเข้าแรงงานต่างด้าว    

แรงงานต่างด้าว รับการอบรม และ
ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงาน 

แรงงานต่างด้าว 
ได้ทำงานในประเทศไทย 

นายจา้งในประเทศไทย นำหลักฐานและ
เอกสารไปยื่นต่อสำนกังานฯ 

ของกรมการจัดหางาน 
เพื่อขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าว

จากกลุ่มประเทศที่มี MOU  

ประเทศต้นทาง  
ทำการสรรหา คัดเลือกแรงงาน  

ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย  

กรมการจัดหางาน ได้รับรายชือ่
แรงงาน ที่ประเทศต้นทางคัดเลือก 

ขั้นตอน 1  
ยื่นและตรวจสอบเอกสาร 

ของผู้ต้องการนำเขา้แรงงานตา่งดา้ว 

ขั้นตอน 2  
ประสานงานและตรวจสอบเอกสาร 

ในประเทศต้นทาง 

ขั้นตอน 3 
นำคนต่างด้าวเขา้มาทำงาน 

ในประเทศ 

นำเฉพาะขั้นตอน 1 มาทำ BPR 
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ขั ้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU ประกอบด้วย
กระบวนงานทั้งหมด 3 กระบวนงานหลัก คือ  

1. การยื่นและตรวจสอบเอกสารของผู้ต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว  
หากนายจ้างเป็นคนไทยซึ่งต้องการนำเข้าต่างด้าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการทำ MOU ไว้  
(ในที่นี้สมมติว่าเป็นกัมพูชา) นายจ้างจะต้องทำการนำเอกสารต่างๆ มาขอยื่นต่อกรมการจัดหางาน 
เพ่ือขอรับอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย  

2. การประสานงานและตรวจสอบเอกสารในประเทศต้นทาง  
หลังจากขั้นตอนที่ 1 ผ่านการอนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการในประเทศต้นทาง ซึ่งเป็น
ภูมิลำเนาของแรงงานต่างด้าวนั้น (ในที่นี้คือประเทศกัมพูชา) โดยประเทศต้นทางจะทำการสรรหา 
(recruit) คัดเลือกและคัดกรองแรงงาน เพ่ือเตรียมการจัดส่งมาให้ประเทศไทยต่อไป    

3. การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ  
หลังจากผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว กรมการจัดหางานจะได้รับรายชื่อและคุณสมบัติของแรงงานที่ประเทศ
กัมพูชาแจ้งมา ว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาทำงานในประเทศไทย  
แรงงานกัมพูชาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเข้ามาในประเทศไทย โดยผ่านการอบรม และการตรวจสุขภาพ 
ก่อนที่จะทำงานต่อไป  
ในที่นี้จะนำเฉพาะกระบวนการที่ 1 คือ การยื่นและตรวจสอบเอกสารของผู้ต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อยู่ภายในประเทศไทย ดำเนินการโดยกรมการจัดหางาน มาเป็นตัวอย่างในการทบทวน
กระบวนงาน (BPR) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT-Application)  
การสร้างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแบบออนไลน์เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร การกรอก
เอกสารหน้างาน และลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะต้องมีการทำงานซ้ำ ดังแผนภาพที่ 8.6  

จากแผนภาพที่ 8.6 พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนงานยื่นและตรวจสอบเอกสารในประเทศของ 
ผู้ต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว คือ ความล่าช้าในการดำเนินงาน การมีระยะเวลารอคอยยาวนานโดย  

ไม่จำเป็น การมีปัญหาคอขวด (Bottle neck) ในการเข้าคิวและตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งปัญหาหากมีการตรวจสอบ
ไม่ผ่านทำให้ต้องกลับมาดำเนินการอีกครั้ง (work repeat)  

กระบวนงานฯ แบบเดิม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 

A ขั้นตอนเตรียมเอกสาร โดยคนหางานจัดเตรียมเอกสารจากที่บ้าน มีบางส่วนที่ต้องพิมพ์มา รวบรวม
เป็นรูปแบบกระดาษท้ังหมด 

B ทำการยื่นเอกสารกระดาษ ในสถานที่จริง ซึ่งมีการต่อคิวตามลำดับ มีการรอคอยโดยใช้เวลานาน 
(ปัญหาคอขวดที่ 1) 

C การตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลานาน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่น้อย เทียบกับผู้รับบริการจำนวนมาก 
(ปัญหาคอขวดที ่ 2) และ หากมีการแก้ไขเอกสาร จะต้องย้อนกลับไปเริ ่มต้นใหม่ (Work repeat) คือ  
การหาเอกสาร กรอกเอกสาร รวบรวมใหม่ ซึ่งใช้เวลานานมาก และมีการกลับเข้ามาต่อแถวใหม่ ในอีกวันหนึ่ง 
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แผนภาพที่ 8.6 กระบวนงานยื่นและตรวจสอบเอกสารในประเทศของผู้ต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากปัญหาต่างๆ ของกระบวนการที่ดำเนินงาน ทำให้มีการปรับปรุงกระบวนงานยื่นและตรวจสอบ

เอกสารในประเทศของผู้ต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วย โดยมี
การแบ่งขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร (ขั้นตอน C) เป็น 2 ส่วนคือ การตรวจสอบเบื้องต้นทางออนไลน์ (C1) 

และการตรวจสอบขั้นสุดท้ายทางออฟไลน์ (C2)  

โดยในขั้นแรกจะทำการยื่นและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นทางออนไลน์ (ข้ันตอน C1) พร้อมกับการนัด
หมายออนไลน์ เมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ผู้ใช้บริการจะรวบรวมเอกสารตัวจริง แล้วมาพบเจ้าหน้าที่ตามวัน
เวลาที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า แล้วยื่นเอกสารที่ได้รับการคัดกรองไว้เบื้องต้นแล้วให้ทำการตรวจ (ขั้นตอน C2) 

โดยแสดงในแผนภาพที ่8.7 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

กระบวนงานเดิม  
- ขั้นตอน B การต่อคิวยาว ใช้เวลานาน รอคิวจากคนก่อนหน้าหลายคน (Bottle Neck 1)  

- ขั้นตอน C การตรวจเอกสารใช้เวลานาน เพราะจำนวนเจา้หน้าท่ีมนี้อย แต่ผู้รับบริการมาก (Bottle Neck 2)  

- หากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตอ้งกลับไปหาเอกสารใหม่ (Work Repeat)  
ซึ่งทำให้ต้องกลับไปหาเอกสาร แลว้กลับมาต่อคิว เข้าแถวใหม่ในอีกวันต่อมา   
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แผนภาพที่ 8.7 การปรับปรุงกระบวนงานยื่นและตรวจสอบเอกสารของผู้ต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการใหม่ 
- การดำเนินงานตรวจสอบในขั้นตอน C ถูกแบ่ง (split) เป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ (C1) ทำการตรวจสอบเบื้องต้น

ทางออนไลน์ก่อน แล้วจึงตรวจสอบในสำนักงานฯ อีกครั้ง (C2) 

- ขั้นตอน A + C1 (online)  

การยื่นเพื่อให้ตรวจเอกสารล่วงหน้า online ทำให้ไมต่้องเข้าคิวเปน็เวลานาน  
กระบวนการ B จึงสั้นลงมาก (ขจดั Bottle Neck 1) 

- หากไม่ครบถ้วน ถูกต้อง กลับไปหาเอกสารใหม่ แต่ไม่ต้องเสยีเวลาในการเดินทางและต่อคิวใหม่ เพราะเป็น 

การยื่นให้ตรวจทางออนไลน์  
- ขั้นตอน C2 การตรวจเอกสารจริง (off line) ใช้เวลาน้อย เพราะตรวจล่วงหน้ามาแล้ว (ขจัด Bottle Neck 2) 

จำนวนเจ้าหน้าท่ีมเีพียงพอ เพราะมีการ outsource จากภายนอก โดยเจ้าหนา้ที่กรมฯ ทำงานเฉพาะบาง
ขั้นตอนเท่านัน้   
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กระบวนการใหม่ท่ีปรับปรุงจากเดิม มีข้ันตอนดังนี้   

นำขั้นตอน C มาแยกออก (split) เป็น 2 ขั้นตอนย่อย โดยขั้นแรกเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทาง
ออนไลน์ (C1) เพ่ือให้เกิดความพร้อม ทำให้การตรวจสอบในสถานที่จริง (ขั้นตอน C 2) สามารถดำเนินการ 

ได้รวดเร็ว มีความผิดพลาดน้อย และได้รับข้อมูลล่วงหน้าจากข้ันตอน C1 แล้ว  

ขั้นตอน A จึงเชื่อมต่อกับขั้นตอน C 1 โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน B ซึ่งมีความล่าช้า เป็นการนำเอกสาร
มาทำการยื่นให้ตรวจสอบทาง online เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ในขั้นตอนนี้หากมีการแก้ไขจะ
ไม่เสียเวลานาน เนื่องจากสามารถยื่นใหม่ทาง online ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยื ่นใหม่  
ที่สำนักงาน หรือ กลับบ้านไปหาเอกสารและต่อคิวในอีกวันหนึ่ง 

หลังจากผ่านการตรวจสอบ online แล้ว สามารถนัดหมาย online ในการยื่นเอกสารในสถานที่ 
ทำการในตอน C2 ได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้ การต่อคิวในขั้นตอน B จะลดลง เนื่องจากนัดหมายล่วงหน้าแล้ว และ
การกลับไปแก้ไขใหม่จะมีน้อย และไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกข้อมูลมาก เนื่องจากข้อมูลได้ถูกบันทึกไว้แล้ว 

นอกจากนั้น ปัญหาคอขวดในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจะลดลง เนื่องจากมีการตรวจสอบ 
online มาก่อนหน้านี้และทำการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว นอกจากนี้ หากมีการใช้ out source มาทำงานแทน  
ทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ใช้จำนวนน้อยลง   

การทบทวนกระบวนงาน (BPR) โดยวิธีการอ่ืนๆ  
จากตัวอย่างที่ยกมาแสดงให้เห็นการทำ BPR โดยใช้วิธีการระบบไอที (IT Application) มาใช้ใน 

การยื่นเอกสารและการส่งให้ตรวจสอบ โดยมีรูปแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-form Template) แม้ว่าจะ
มีการเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบออนไลน์ แต่ได้ช่วยให้เกิดการลดขั้นตอนการรอคอยตามคิว ระยะเวลาใน
การตรวจสอบเอกสาร การกรอกเอกสารหน้างาน และลดโอกาสในการทำใหม่ นอกจากนั้น หากจำเป็นต้องมี
การจัดทำทำใหม่ จะใช้เวลาลดลง เนื่องจากได้ย้ายกระบวนการตรวจสอบเป็นทาง online แล้ว มีความสะดวก
รวดเร็วในการแก้ไข (work implication)  

นอกจากวิธีการดังกล่าวแล้ว การทำ BPR ยังมีวิธีอ่ืนๆ ที่อาจนำไปใช้ได้ เช่น ลดกิจกรรมเพ่ือลดภาระ
ผู้รับบริการ เช่น ลดเอกสารที่ไม่จำเป็น ลดการทำงานเป็นเส้นตรงซึ่งต้องรอขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อย  

จึงจะสามารถทำขั้นตอนต่อไปได้ (Dependency) การลดกระบวนงานที่ไม่จำเป็นลง (Abolishing) และ 

การประกวดราคาเพ่ือให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินการแทน (Contestability) เป็นต้น 
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8.6 การสร้างห่วงโซ่แหง่คุณค่าขององค์กร (Value Chains Analysis) 
 
Value Chains Analysis คือแนวคิดการวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าขององค์กร เป็นการวิเคราะห์

กระบวนการในการสร้างและส่งมอบผลผลิต โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาผลผลิต  
ให้มีคุณค่าหรือเพิ ่มประสิทธิภาพของกระบวนการภายใน สามารถวัดได้จากคุณค่าโดยการแจกแจง
กระบวนการต่างๆ ในกิจกรรมขององค์กร เพื่อช่วยให้เห็นว่า หากจะสร้างคุณค่ าของผลผลิต ว่าขั้นตอนที่
สามารถสร้างคุณค่าที่มุ่งหวังนั้น อยู่ในส่วนใดของกระบวนการ เพ่ือที่จะทำการพัฒนา และสามารถดำเนินการ
ในขั้นตอนใดได้บ้างเพื่อทำให้เกิดคุณค่านั้น หากต้องการให้เกิดสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าสูงจะต้องมีการเพ่ิม
คุณค่าของผลผลิตในแต่ละกระบวนการที่สำคัญ เพ่ือส่งต่อคุณค่าในการผลิตนั้นไปยังผลผลิตสุดท้าย ซึ่งมีผลให้
ลูกค้า/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวัง รวมถึงการเต็มใจจ่ายในราคาที่แพงขึ้น  

เพ่ือแลกกับผลผลิตที่มีคุณค่าสูง  
 การนำเอาห่วงโซ่แห่งคุณค่ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานของกรมการจัดหางานนั้น เกิดขึ้น
หลังจากท่ีมีการกำหนดบทบาท โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การกำหนดกระบวนงาน
ต่างๆ รวมทั้งผลผลิตที่คาดหวังของแต่ละกระบวนการ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทำเอาหลักการของห่วงโซ่แห่งคุณค่า
มาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อสร้างกระบวนงานให้มีคุณค่าสูงขึ้น  

การดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่ามีข้ันตอนคือ  
1. กำหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ที ่คาดหวังของแต่ละกระบวนการ ซึ ่งมีคุณค่า (value) สูงกว่าเดิม 

โดยหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างแล้วจะทำการวิเคราะห์พิจารณากระบวนงานและผลที่คาดหวังจาก
กระบวนงาน ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ของกระบวนการแนะแนว คือการได้รับแนวทาง/วิธีการเพ่ือนำศักยภาพที่มี
อยู่ไปพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างคุณค่า  (value) ผลลัพธ์คือการที่
แรงงานไทยได้ทำงานโดยใช้ศักยภาพเต็มที่ มีการพัฒนาที่เหมาะสมจนมีความรู้และทักษะที่ดีในการทำงานโดย
ได้ค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจ เป็นต้น 

2. ทำการกำหนดกระบวนงานเพื่อสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เช่น ขั้นตอนในการดำเนินงาน 
การจัดเก็บ/เชื่อมโยงข้อมูลตลาดแรงงานทั้งนายจ้างและคนหางาน การประสานงาน/ส่งต่อไปสู่การพัฒนา 
การมีบุคลากรให้คำปรึกษา การมีระบบการจับคู่งาน (job matching) และอ่ืนๆ จนสามารถระบุทุกขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน 

3. ทบทวนว่าสิ่งใดคือคุณค่าสำคัญของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการจะเพิ่มให้สูงขึ้น และคุณค่านั้น 

จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ในกระบวนการใด ตัวอย่างเช่น คุณค่าสำคัญของการให้บริการจัดหางานประการหนึ่งคือ 
การทำให้คนหางานได้งานที่ใช้ความรู้/ทักษะได้เต็มที่และนำไปสู่การสร้างผลตอบแทนสูง ซึ่งเป็นโจทย์หลัก
นำไปสู่การตั้งคำถามว่า กระบวนการของกรมฯ มีส่วนใดที่ช่วยให้คนหางานได้รับสิ่งนั้น และอาจนำไปสู่  
การเพิ่มกระบวนงานย่อย เช่น การประเมินคุณสมบัติ ทักษะ ลักษณะพฤติกรรม แล้วนำไปเชื่อม โยงกับ
สมรรถนะและข้อมูลการสำรวจลักษณะงาน ซึ่งสิ ่งเหล่านี้ จะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในกระบวนงานเดิม 

เพ่ือสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน  
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4. หลังจากกำหนดขั ้นตอน/กระบวนการที ่มีการปรับปรุงใหม่เพื ่อสร้างคุณค่าแล้ว จะนำเอา
กระบวนการนั้นมาพิจารณาว่ามีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน สนับสนุนกันอย่างไร ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเห็นความ
สอดรับส่งต่อกันในลักษณะต่อห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) 

ตัวอย่างเช่น จากข้ันตอนที่ 3 พบว่า ขั้นตอนที่สร้างคุณค่า (value) ที่เพ่ิมข้ึนคือการประเมินคุณสมบัติ 
การการให้คำแนะนำในการสร้างบุคลากรให้ตรงกับตลาดแรงงาน การมีฐานข้อมูลที่ช่วยให้ทราบความต้องการ
ของตลาดแรงงาน การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้แนวทางการพัฒนา การมีหน่วยงานเครือข่าย 

ที่ทำการพัฒนาแรงงาน และอ่ืนๆ  

การดำเนินการสร้างห่วงโซ่แห่งคุณค่าในขั้นตอนนี้คือ การนำขั้นตอนของการสร้างคุณค่า (value) 
ต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน เพื่อทำการสนับสนุนกันและกัน เช่น การจัดเก็บข้อมูลตลาดแรงงาน/ข้อมูลศักยภาพ
บุคคลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูล และหลังจากนั้นมีการนำฐานข้อมูลนั้นมาใช้ต่อไปในการให้การทดสอบ 
ประเมินหรือวินิจฉัยศักยภาพบุคคลและความต้องการตลาดที่เหมาะสม แล้วจึงนำผลการวินิจฉั ยไปใช้ต่อใน 

การให้คำปรึกษาแนะนำตลาดแรงงานที่เหมาะสมกับศักยภาพและการส่งต่อไปยังเครือข่ายด้านการพัฒนา 

ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จะเห็นว่าขั้นตอนในส่วนต่างๆ นั้นมีการสนับสนุนส่งต่อเพื่อนำผลผลิตจากแต่ละขั้นตอน 

ส่งต่อไปดำเนินการในอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีการสร้างคุณค่าที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ จนนำไปสู่
ปลายทางที่สามารถสร้างแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของนายจ้างและตัวคนหางาน ส่งผลให้
ตลาดแรงงานได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงความต้องการและคนหางานได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น 

แผนภาพแสดงตัวอย่างการนำห่วงโซ่แห่งคุณค่ามาใช้ 
หลักการนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้กับการให้บริการของกรมการจัดหางาน โดยมีมุมมองว่าผลผลิตหรือ

บริการของกรมการจัดหางานคือแรงงานที่มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้าคือนายจ้าง การพัฒนาคุณค่า
ของแต่ละห่วงโซ่แห่งคุณค่านั้นอาจมีการดำเนินงานเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการจับคู่ งาน (job matching) 
ซึ ่งทำมาแต่เดิม เป็นการนำผลผลิตซึ ่งยังไม่ผ่านกระบวนการสร้างคุณค่า ทำให้มูลค่าการจ้างงานไม่สูง 
คนหางานที่เข้ามาใช้บริการจากกรมการจัดหางานส่วนใหญ่ได้ค่าตอบแทนที่ต่ำ แต่ในอนาคตควรมีการสร้าง
คุณค่าเพิ่มไปสู่การส่งมอบแรงงานที่มีการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น และตรงตามต้องการของตลาดมากกว่าเดิม 
ทำให้คนหางานมีโอกาสได้รับการคัดเลือกมากข้ึนและมีผลต่อค่าตอบแทนด้วย    

ตัวอย่างของการประโยชน์จากห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) เช่น การเพิ่มขั้นตอน กระบวนการ 
ลงไปในการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของแรงงาน โดยมีการให้คำปรึกษา วินิจฉัยแรงงาน เพ่ือก่อให้เกิดการนำ
ความรู้ ความสามารถของคนหางานมาใช้ในการทำงานให้สูงที่สุด ซึ่งแตกต่างจากการจับคู่งานมาแต่เดิม โดย
การสร้างคุณค่าจะเริ่มจากการค้นหาศักยภาพของแรงงาน ซึ่งใช้ข้อมูลประกอบต่างๆ เช่น ข้อมูลตลาดแรงงาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพตา่งๆ การพัฒนาแรงงาน ฯลฯ เพ่ือนำมาใช้ในการให้คำปรึกษา แนะแนว ทั้งในด้านการหา
งานให้เหมาะสมกับศักยภาพของคนหางานเพื่อทำให้คนหางานได้งานที่เหมาะสมที่สุด และมีการพัฒนา
สมรรถนะให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ การวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลที่ใช้ในการให้คำปรึกษา
จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ตลาด และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งจะได้กล่าวต่อไป  
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หลังจากที่แรงงานได้รับการให้คำแนะนำแล้ว อาจมีการส่งต่อไปยังกระบวนการพัฒนาโดยเครือข่าย
ต่างๆ ของกรมฯ เช่น การพัฒนาในรูปแบบ upskill reskill new skill เพื่อให้ศักยภาพที่มีอยู่ได้พัฒนาไปสู่
สมรรถนะซึ่งมีคุณค่าสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตรงกับศักยภาพของคนหางานที่มีแต่เดิมและสร้างให้
มีศักยภาพสูงขึ้น ก่อนเข้าไปสู่การส่งมอบแรงงานซึ่งผ่านการพัฒนาและคัดกรองแล้วให้กับนายจ้างต่อไป 

ขั้นตอนใหม่ในการจัดหางานมีการเพิ่มห่วงโซ่แห่งคุณค่า ในด้านการวินิจฉัย การพัฒนาสมรรถนะ 
ประกอบกับข้อมูลด้านตลาดแรงงานและอื่นๆ จากกระบวนการต่างๆ ที่กรมการจัดหางานได้ดำเนินการ  

ทำให้คนหางานมีโอกาสได้งานที่ต้องการ โดยนำเอาคุณสมบัติเดิมที่มีอยู่มาต่อยอด พัฒนา เพ่ือให้คนหางาน
เกิดโอกาสในการได้รับงานมากขึ้น และเป็นงานที่มีคุณค่าสูง มีอำนาจการต่อรองเพื่อรับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
เนื่องจากผ่านการพัฒนาสมรรถนะที่มีความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

 

 

แผนภาพที่ 8.8 การบริการจัดหางานแบบเดิม 

 

 

แผนภาพที่ 8.9 การนำห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) มาใช้ในกิจการจัดหางาน 
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8.7 การเปลี่ยนวิธกีารทำงานให้มีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตามนโยบาย Thailand 4.0 

 
การปรับกระบวนงานให้มีความทันสมัยมีเป้าหมายเพื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ

ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการดำเนินงานหลัก 2 ด้าน คือ 1. การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technique) มาใช ้ในการทำงาน 2. การใช ้ห ุ ่นยนต ์และป ัญญาประด ิษฐ ์ เข ้ามาช ่วย ในการทำงาน 
(robotics/Artificial intelligence : AI) 

การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญซึ่งได้ระบุไว้ในการวิเคราะห์หลายส่วนที่ได้จัดทำ
มาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านดิจิทัลซึ่งมีความสำคัญสูง สามารถนำมาใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น  
ด้านการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ช่องทางออนไลน์ การบันทึกจัดเก็บข้อมูล ทั้ง คนหางาน  
บริษัทจัดหางาน นายจ้าง ข้อมูลทางสถิติต่างๆ การผลิตแรงงาน ความต้องการของตลาดแรงงานสาขาต่างๆ 
ฯลฯ โดยมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ 

นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ยังนำมาใช้ในการทำงาน เช่น งานด้านเอกสาร ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพ
จากเดิม โดยลดการใช้กระดาษ การยื่นเอกสารให้ภาครัฐทางออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ข ้อมูลประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ ก่อนทำการอนุมัต ิ อนุญาต  
โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงาน ตม. หน่วยงานด้านการปกครอง ต่างๆ  

ตัวอย่างของการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่างานในกระบวนการ ที่ได้ยกตัวอย่างมา
ในหัวข้อ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ดังปรากฏในแผนภาพที่ 8.9 จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสูง 
ในการสร้างคุณค่าในกระบวนการสรรหาและพัฒนาแรงงาน โดยได้นำมาใช้ในด้านต่างๆ เช่น  

- การจัดทำฐานข้อมูลด้านแรงงาน ทั ้งในด้านข้อมูลการผลิต (supply) ความต้องการ (demand) 
มาตรฐานอาชีพ ฯลฯ เพ่ือนำมาประกอบการให้คำปรึกษา แนะนำ  

- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทดสอบแบบออนไลน์ การให้คำปรึกษาทางออนไลน์ 
- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา เช่น การค้นหา ประมวลผล ทักษะที่ควรมีการพัฒนา

ของแต่ละบุคคล ให้ตรงความต้องการตลาด 

- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอบรมออนไลน์  
การนำเอาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ อาจมีการวางแผนงาน การจัดทำ ควบคู่ไปกับการออกแบบ

กระบวนการใหม่ทางธุรกิจ (business process redesign) ในด้านต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำธุรกรรม
ต่างๆ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากการได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที ่ทันสมัย นอกจากนี้ หากการ
ดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลด้านแรงงานของกรมฯ ได้รับการพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลกลางในรูปแบบของ  
Big Data โดยสามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานด้านต่างๆ ได้ทั่วประเทศ ทั้งภาคการผลิต (Labor Demand) 
และภาคการศึกษา (Labor Supply) เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ แล้ว จะนำไปสู่การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) มาช่วยในการประมวลผล เช่น การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของภาคการผลิต 
ขีดความสามารถในการผลิตแรงงานของภาคการศึกษา การวิเคราะห์สภาพตลาดแรงงานเพ่ื อวางแผนนำเข้า
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน รวมถึงการช่วยวิเคราะห์ในด้านการแนะแนวทางสายอาชีพที่ตรง
กับศักยภาพ สมรรถนะ ความถนัด ประสบการณ์ เป็นต้น 
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8.8 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของกรมการจัดหางาน 
 

กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง ชุดของแนวความคิด ซึ ่งรวมถึงทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้  
ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติ (Practice) ของคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดแบบแผนของพฤติกรรม รวมทั้งวิธีปฏิบัติการ 
อันเกิดจากชุดแนวคิดเหล่านั้น โดยกระบวนทัศน์จะทำหน้าที่กำหนดกรอบปฏิบัติการและความประพฤติ และ
นำไปสู่การดำเนินงานภายใต้กรอบนั้น  

การเปลี ่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) คือ การนำแนวความคิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
พฤติกรรม วิธีปฏิบัติ มาทบทวนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคและสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและที่จะเกิดขึ้น  

ในอนาคต ซึ่งมีผลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และนำไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการและวิธีการดำเนินงาน  

สำหรับกรมการจัดหางาน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนชุดแนวคิดในดา้น
ของวัตถุประสงค์ของการทำงาน ซึ่งควรปรับมุมมองจากเดิมที่คำนึงถึงการปฏิบัติงานตามขั้นตอน กระบวนการ 
ที่มีการกำหนดไว้ เป็นการมุ่งเน้นความต้องการของผู้รับบริการ และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบท 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นสำคัญ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นี้ควรมีผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
ในทุกระดับ  

ตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์แสดงในตารางที่ 8.3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 8.3 ตัวอย่างการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกรมการจัดหางาน 

ลำดับ กระบวนทัศน์เดิม กระบวนทัศน์ใหม่ 
1 ให ้บร ิการตามกระบวนงาน ว ิธ ีการ ข ั ้นตอน  

ที่กำหนดไว้เป็นหลัก 
ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ซึ่งอาจเกินเลยไป
จากกระบวนงาน วิธีการ ขั้นตอน ที่กำหนดไว้ 
มีการค้นหาความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการนั ้น อีกทั ้ง มีการกระตุ ้นเพื ่อสร้าง
แนวคิดจ ิตบร ิการ (Service mind) ให ้กับ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

2 ดำเน ินงานในลักษณะเดิม ตามกระบวนการ 
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยมีแนวคิดว่า ไม่สามารถ
เปลี ่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการได้หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากบุคลากร/หน่วยงานที่มีตำแหน่ง
ที่สูงกว่า 

มีแนวคิดในการหาทางปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้รับการกระตุ้นให้
สร ้างว ิธ ีการใหม ่ๆ  ในการปร ับปร ุงการ
ดำเนินงานเดิมและสามารถนำเสนอให้
บุคลากร/หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบพิจารณา
เปลี่ยนแปลงได้ 
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ลำดับ กระบวนทัศน์เดิม กระบวนทัศน์ใหม่ 
3 การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่จาก

การอบรม โปรแกรมการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 

ที่ถูกจัดไว้ 

มีการเรียนรู้ในกระบวนการทำงาน ทั้งระหว่าง
การปฏ ิบ ัต ิ งานและการเร ียนร ู ้แบ ่งปัน
ประสบการณ์  การค ้นหาว ิธ ีการทำงาน  
ความต้องการของผู ้รับบริการ บริบทต่างๆ  
ที่เปลี่ยนไปอยู ่เสมอ โดยองค์กรมีการสร้าง
เงื่อนไขที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องในระหว่างการดำเนินงาน 

4 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามข้อกำหนด กฎระเบียบ
ทางราชการ ระบบการตรวจสอบตามกรอบ 

ทีก่ำหนดไว้ 

มุ่งเน้นประโยชน์จากการดำเนินงานต่อองค์กร 
หน่วยงาน รวมถึงประโยชน์สาธารณะจาก 

การดำเน ินงาน ม ีการพ ิจารณาว ่ าการ
ดำเน ินงานควรเป็นอย่างไร เพื ่อป ้องกัน
ข้อผ ิดพลาดจากการดำเนินงาน โดยอาจ
นำไปสู ่การเพิ ่มเติม ปรับเปลี ่ยน ปรับปรุง
กรอบท ี ่กำหนดไว ้  เพ ื ่อให ้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์  

 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกรมการจัดหางาน อาจเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้และความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เอื้อแก่การปรับกระบวนทัศน์ เช่น 
การนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดสมรรถนะ (competency) ขององค์กรและการทำงานในแต่ละตำแหน่ง 
ทำให้เกิดการประเมินและพัฒนาอยู ่อย่างสม่ำเสมอ พัฒนาแผนการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับการปรับ
ระบบงาน ที่เอื้อและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่กระบวนการทำงานแบบใหม่ การกำหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่มุ ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและสร้างสรรค์วิธีการใหม่ มากกว่า 

การทำตามกระบวนการดำเนินงานเดิม การหาวิธีการจูงใจให้บุคลากรปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการดำเนินงาน 

ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น นโยบายของประเทศ เทคโนโลยีใหม่ การแข่งขันในเวทีโลก 
ความต้องการของอุตสาหกรรม ที่มีความแตกต่างจากเดิม ฯลฯ    
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8.9 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยน เพิ่มลดบทบาทในด้านต่างๆ 
เพ่ือนำไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

การวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยน เพิ่มลดบทบาทการดำเนินงานในด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการและ
ขั้นตอนตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี ้แล้ว สามารถแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละวิธีการวิเคราะห์โดยนำ
กระบวนการหลักที่สำคัญบางส่วนมาสรุปรวมในหน้าถัดไป โดยเริ่มจากการวิเคราะห์แผนผังธุรกิจ (Business 

Model Canvas) นำไปสู่การวิเคราะห์อ่ืนๆ ส่งผลที่แสดงในรูปแบบ Overlay Model นำไปสู่การจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ (Business Restructuring) และโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ให้สอดคล้องกัน   

หล ังจากน ั ้นจ ึงทำการวางระบบการบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลโดยนำระบบฐานสมรรถนะ 
(Competency Based) มาใช้ ซึ่งสามารถใช้ในการบริหารจัดการ (HRM) และการพัฒนา (HRD) ในด้านต่างๆ 
นอกจากนั้นแล้วควรมีการพิจารณาการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) เพ่ือให้บุคลากรมีทัศนคติ แนวคิด 
ค่านิยม ที่เอ้ือต่อการปรับบทบาทใหม่และเพ่ือให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสง
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แผนภาพที่ 8.10 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยน เพิ่มลดบทบาทในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. Business Canvas Analysis 

พ้ืนที่ A ลดบทบาทหรือยกเลิก 
พ้ืนที่ B ดำเนินงานแต่พัฒนา/เพ่ิมขยาย 

พื้นที่ C ดำเนินงานต่อแต่มุ ่งเน้นกำกับดูแล 
สนับสนุน ประสานงานแทน  
พื้นที่ D คงเดิม แต่เพิ ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
 

2. Overlay Model  

Re Engineering  Value Chain IT 

3. Business Restructuring 

To 

Organization Structure  

ระดับ คุณสมบัต ิ

1 ▪ ให้คำแนะนำตามคู่มือ ขั้นตอน ที่กำหนดไว้แล้ว 
▪ นำข้อมูลที่มีอยู่แลว้มาคัดเลือกเพื่อส่งมอบข้อมูล 
▪ ประสานงาน ส่งต่องาน ไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอื่น 

2 ▪ ประยุกต์ใช้แนวทาง/เครื่องมือ ที่กำหนดให้เหมาะสม
ในแต่ละกรณี  

▪ ระบุและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้  
3 ▪  นำข้อมูลมาวิเคราะห ์โดยใช้ดุลยพินิจ ที่เหมาะสม  

▪  ให้คำแนะนำปรึกษาเชิงลึกได้ 
▪  ระบุปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือจุดเด่นที่ควรนำมาพัฒนา 

4 ▪  สอนงาน ให้คำแนะนำในเชิงลึก แก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ได้ 
5 ▪ กำหนดหลักการ แนวทาง จัดทำคู่มือ ตำรา 

▪ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ กระบวนงาน  
▪ ให้คำปรึกษาผู้บริหาร  

 

การนำผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ 

การประเมินสมรรถนะรายบุคคล พจนานุกรมสมรรถนะ 

ลำดับ กระบวนทัศน์ใหม่ 
1 มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน 

3 มีการเรียนรู้ในกระบวนการทำงาน 

4 มุ่งเน้นประโยชน์จากการดำเนินงาน 

การปรับกระบวนทัศน ์

1. จิตใจที่รักบริการ 
2. ตระหนักถึงความต้องการของผู้รับบริการ  
3. ชอบการประสานงานร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงาน  
4. แสวงหาความรูแ้ละ ทักษะใหม่ๆ  
5. เห็นความสำคัญของคุณค่าทรัพยากรบุคคลทุกกลุ่ม 
6. ยึดมั่นต่อหลักการ/แนวทางที่ถูกต้องในการไปสู่จุดหมาย 

สมรรถนะหลัก (core competency) 
4. Competency Based HR Management 





กรมการจดัหางาน 
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

http://www.doe.go.th


