
160 
 

การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธานี 

Recruitment and Selection of Immigrant Workers of Public and Private 
Organizations in Ubon Ratchathani 

วิรินดา สุทธิพรม1  
วลัยพร สุขปลั่ง2  

และอดุลยเดช ตันแก้ว3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยก าหนดกลุ่มประชากรจากผู้ประกอบการหรือผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่
มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอุบลราชธานี แยกเป็นภาครัฐจ านวน 13 แห่ง และภาคเอกชนจ านวน 8 แห่ง รวม
เป็น 21 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการสรรหา โดย  เริ่มจาก
การศึกษาระเบียบข้อบังคับ กฎหมายด้านการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว ท าการตรวจสอบนโยบายด้านการสรรหาบุคคล
เข้าท างานของหน่วยงาน ตรวจสอบงบประมาณ ทั้งนี้การด าเนินการสรรหาส่วนใหญ่ใช้วิธีการให้คนกลางหรือ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ด าเนินงานในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานต้องการ และมี
หน่วยงานบางหน่วยงานใช้วิธีลงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศหน่วยงาน เวปไซค์หน่วยงาน 
ค าแนะน าของบุคคลอื่น โดยอาศัยเครื่องมือในการคัดเลือก ได้แก่  การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารอ้างอิง 
การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หลังจากนั้นจึงจัดท าสัญญาจ้างตามงบประมาณ
และระเบียบข้อบังคับ โดยหน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องการแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการสรรหา โดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบจ านวนต าแหน่งงานท่ีว่างเพื่อท าการสรรหาคัดเลือก ต่อมาท าการก าหนดอัตราเงินเดือนในแต่ละต าแหน่ง 
ก าหนดงบประมาณในการสรรหา และก าหนดคุณสมบัติของพนักงานให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง โดยอาศัยช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การใช้บริการบริษัทจัดหางาน การแนะน าจากแรงงานท่ีมีอยู่เดิมการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ การทาบทามเครือญาติ การเลื่อนต าแหน่งงานของพนักงานท่ีมีอยู่แล้ว หลังจากนั้นจะอาศัยเครื่องมือในการ
คัดเลือกแรงงานต่างด้าว จากการสัมภาษณ์ขั้นต้นด้วยตนเองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว การตรวจสอบ
ประวัติผู้สมัคร การทดสอบสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน และตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและ
ประวัติ แล้วจึงตัดสินใจว่าจ้าง และบรรจุเข้าท างาน 
ค าส าคัญ: การสรรหา การคัดเลือก แรงงานต่างด้าว 

 
Abstract 
 The research aims to study recruitment process of immigrant workers of both public and 
private organizations in Ubon Ratchathani. The Demographic research was identified by including 
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13 firms from the government sector and 8 firms from the private sector which was selected by 
using sampling methods specific research. Depth interview was used as a tool for collecting data 
which had been analyzed as a statistical data such as percentile, mean and standard deviation.  
 The result shows that: Government sector has a recruit process as follow; First, they study 
labor law and other related regulations, then check the organization’s policy of new recruitment. 
Second, they check that the financial plan is following process. By the way, most of recruitment 
will be proceeded by a third party to seek qualified manpower that meets organization’s 
requirement. Moreover, some organizations used advertising as a channel to recruit new labor for 
example, poster ad, website and recommendation from third persons. Tools which are applied for 
recruiting process can be documentation check, exam test, interview, criminal record check. 
Contract and conditions of employment will be prepared once, the right person has been selected. 
For the private sector, the first process is to check vacant position then, specify salary rate for each 
vacant position, the budget for recruiting and qualification of the job position will be set as the 
next step. Even though new recruitment can be done through recruiting agency, job advertising, 
third persons’ recommendation and job promoting. Then profile check an interview and skill and 
performance test will be used as a tool for selection. Signing contract is the last process. 
Keywords: Recruitment, Selection, Immigrant Worker 
 
บทน า  

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านแรงงานของ
ประเทศ กล่าวคือ แรงงานภาคเกษตรกรรมมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองใหญ่ เพื่อประกอบอาชีพอื่นแทนการใช้
แรงงานแบบเดิม ส่งผลให้แรงงานท้องถิ่นซึ่งเป็นแรงงานไร้ฝีมือเป็นส่วนใหญ่ เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะงานบางอย่างที่คนไทยไม่นิยมท าเพราะเห็นว่าเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหนัก สกปรกและรายได้
น้อย จากสาเหตุดังกล่าวเป็นที่มาของการจ้างแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานต่างชาติเข้ามาท างานแทนแรงงาน
ท้องถิ่นเดิม การเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว จึงนับว่ามีประโยชน์ในการทดแทนการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศจ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานได้ตามประเภทของการส่งเสริมการลงทุน และประเภทช่ัวคราวมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว โดยมีจ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานได้โดยเฉลี่ยประมาณปีละ 20,000 
คน ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา โดยมีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 11,651 
คนเป็น 22,101 ในปี 2546 และคนต่างด้าว ที่เข้ามาท างานโดยถูกต้องตามกฎหมายนี้ กล่าวได้ว่าสามารถบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้บางส่วน (กรมการปกครอง, 2549 : 1) 

แรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในช่วงต่อไป เมื่อย้อนไปในปี 2557 ประเทศไทยมีจ านวน
ก าลังแรงงานท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 38.4 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59  ของจ านวนประชากรไทย
ทั้งหมด  ซึ่งในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา (นับจากปี 2547) ก าลังแรงงานไทยได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.64 ทัง้นี้ ในช่วงสิบ
ปีที่ผ่านมา อัตราผู้มีงานท าหรือสัดส่วนผู้มีงานท าต่อก าลังแรงงานได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2547 มีสัดส่วนผู้มีงานท าต่อ
ก าลังแรงงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 97.23 และได้เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 98.35 ในปี 2557 ขณะเดียวกัน ในช่วงสิบ
ปีท่ีผ่านมา อัตราการว่างงานหรือสัดส่วนผู้ว่างงานต่อก าลังแรงงาน ก็ได้ปรับตัวลดลงจากอัตราร้อยละ 2.07 เป็นร้อย
ละ 0.95 สะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา ตลาดแรงงานของไทยปรับตัวดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในปัจจุบันพบว่า 
ตลาดแรงงานไทยในปี 2557  ได้เริ่มประสบปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.17 เมื่อเทียบกับปี 
2556 ขณะเดียวกันก็มีจ านวนผู้มีงานท าลดลงร้อยละ 2.18 เมื่อเทียบกับปี 2556 และจากสภาพเศรษฐกิจไทยใน
ปัจจุบันท่ีมีการขยายตัวท าให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น (กรมการปกครอง, 2549 : 3) 
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ส าหรับในภาคอุตสาหกรรม ในภาพรวมมองว่าประเทศไทยก าลังขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม แต่
ในความเป็นจริงแล้วมีจ านวนผู้ว่างงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจ้างงานแรงงานต่างชาติภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น ปัญหาดังกล่าวสะท้อนถึงโครงสร้างและค่านิยมการศึกษาของไทยที่ไม่ตอบ สนองความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคนไทยนิยมเรียนสูงขึ้น หากพิจารณาจ านวนผู้ว่างงานแบ่งตามระดับการศึกษา ในช่วง
สิบปีที่ผ่านมานั้น ก าลังแรงงานไทยนิยมเรียนสูงขึ้นในระดับปริญญาตรีขึ้นไป แต่กลับมีสัดส่วนการว่างงานเพิ่มขึ้น
มาก ขณะที่ก าลังแรงงานในระดับ ปวช.-ปวส. มีอัตราการว่างงานน้อยที่สุด นอกจากนี้ อีกปัจจัยที่ท าให้ขาดแคลน
แรงงานภาคอุตสาหกรรม เป็นเพราะว่าค่าจ้างภาคบริการดึงดูดแรงงานมากกว่า ซึ่งในปี 2556 ภาคบริการมีอัตรา
ค่าจ้างเฉลี่ย 17,623 บาท/เดือน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราค่าจ้างเฉลี่ย 10,968 บาท/เดือน อีกทั้งประเทศไทย
ก าลังก้าวสู่สังคมสูงอายุ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) และในปี 2573 ประเทศไทย
จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) (กรมการปกครอง, 2549 : 5) 

รัฐบาลก าหนดให้ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว สังกัดกระทรวงแรงงานและส วัสดิการสังคม                          
มีคณะกรรมการจ านวน 29 คน ภารกิจหน้าท่ี คือ เสนอแนะมาตรการในการก าหนดนโยบาย แผนงานระบบบริหาร 
พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขที่มีทั้งข้อตกลง การเจรจา แสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่างประเทศ สร้าง
เครือข่ายและประสานงานการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในประเทศไทย เพื่อมิให้กระทบต่อโครงสร้างความ
มั่นคงของการประกอบอาชีพของแรงงานไทยตลอดจนปรับปรุงพัฒนา กฎหมาย ระเบียบให้กับกลไกของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพในการบริการและทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
นโยบายที่ว่าก็คือหลักประกันในการด าเนินชีวิตและอาชีพของคนไทยและแรงงานไทยที่ไม่ถูกแทรกแซง หรือละเมิด
กฎหมายจากแรงงานต่างด้าวที่อยู่เหนือการควบคุมจากกลวิธีของกฎหมาย เปิดโอกาสให้ความเสมอภาคในสังคม
และได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในที่สุด (ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2554 : 10) 
  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการค้า การเงิน การลงทุน อุตสาหกรรม การศึกษา
รวมถึงเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีส าคัญของประเทศไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย จากสถิติจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างใน
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 18 คน ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 26 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 7 คน ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 11 คน ทุนจดทะเบียน 
16 ล้านบาท ซึ่งจากจ านวนผู้ประกอบการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจประเภทก่อสร้างมีความต้องการแรงงานเป็น
จ านวนมาก จังหวัดอุบลราชธานีจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก  (ส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุบลราชธาน,ี 2558 : 1) 

จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กร
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลและก าหนดแนวทางในการแก้ไขให้มาตรการการ
จัดการบริหารแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพประสานประโยชน์ของทุกฝ่ายและมีทิศทางที่ท าให้ผู้ด าเนินธุรกิจมี
ความชัดเจนต่ออนาคตในการท าธุรกิจของตนเองต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
อุบลราชธาน ี 
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ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนใน
จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการท างานของแรงงานต่างด้าว ด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานของแรงงานต่างด้าว ด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้แรงงานต่างด้าว 

ระยะเวลาที่ท าการศึกษา คือ มีขั้นตอนในการท าวิจัยดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ขั้นตอนในการท าวิจัย 

ขั้นตอน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
ก าหนดความ
เป็นมาของการวิจัย 

           

ก าหนดวิธีการวิจัย            
ก าหนดเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย 

           

เก็บข้อมูล            
วิเคราะห์ข้อมูล            
น าเสนอผลการวจิัย            

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี  ข้อมูลทั่วไป แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน  นโยบายและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2553 การบริหารจัดการแรงงาน ต่างด้าวในประเทศไทย รวมถึง
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่ได้ศึกษามาใช้ในก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้แก่ การ
สรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ในด้านประสิทธิภาพใน
การท างานของแรงงานต่างด้าว  ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการท างานของแรงงานต่างด้าว และด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้แรงงานต่างด้าว  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร คือ ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดอุบลราชธานี 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยแยกเป็นภาครัฐจ านวน 13 แห่ง และภาคเอกชนจ านวน 8 แห่ง รวมเป็น 21  แห่ง โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลส่วนน้ีการรวบรวมจากเอกสารวิชาการวารสารวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าวิจัย โดยเก็บรวบรวมจากส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ และทางระบบ
อินเตอร์เน็ต 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง
โดยตรง โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้ศึกษาด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอน โดยวิธีการวิเคราะห์สรุปอุปนัย 
(Analytic Induction) เป็นการน าข้อมูลทีได้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกันของ
เรื่องนั้น 

 



164 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนในการ

ท างานกับแรงงานต่างด้าวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระหว่างเดือน เมษายน ถึง 
กรกฎาคม 2559 ใน 9 ค าถาม ต่อไปนี ้

1. หน่วยงานของท่านเคยว่าจ้างแรงงานต่างด้าวมาท างานในหน่วยงานหรือไม่ 
2. เหตุใดท่านจึงว่าจ้างแรงงานต่างดา้วแทนท่ีจะว่าจ้างแรงงานไทย 
3. ใครคือผู้ก าหนดว่าเมื่อใดจึงควรมกีารว่าจ้างแรงงานต่างด้าว 
4. ท่านมีกระบวนการหรือวิธีการใดในการสรรหาแรงงานต่างด้าวอย่างไร ให้อธิบาย 
5. ท่านมีกระบวนการหรือวิธีการใดในคัดเลือกแรงงานต่างด้าวอย่างไร ให้อธิบาย 
6. ท่านต้องอาศัยบุคคลภายนอกหรือคนกลางในการสรรหาหรือคัดเลือกแรงงานต่างด้าวหรือไม่ 

อธิบาย 
7. ช่องทางในการสรรหาหรือคดัเลือกท่ีท่านใช้เป็นประจ าคือช่องทางใด และท่านคดิว่าช่องทาง

เหล่านั้นเหมาะกบัหน่วยงานของหรือไม่ อย่างไร 
8. ท่านคาดหวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของแรงงานต่างด้าวไว้อย่างไร 
9. ท่านเคยเจอปญัหาหรืออุปสรรคเกีย่วกับสรรหาหรือคัดเลือกแรงงานต่างด้าวหรือไม่ และมี

วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 43 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของกิจการ หุ้นส่วนกิจการ ผู้ที่เคยอยู่ในกระบวนการสรรหาหรือ
คัดเลือกแรงงานต่างด้าว เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่สรรหาและหัวหน้างาน พบว่า กระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการสรรหาและกระบวนคัดเลือกทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว จะมีทั้งหน่วยงานท่ีเคยจ้างแรงงานต่างด้าวมาก่อนแล้ว และมีทั้ง
หน่วยงานที่มีว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นครั้งแรก โดยมีเหตุผลในการว่าจ้างเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านภาษา มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน รวมทั้งมีความอดทนอดกลั้นต่องานและสามารถปรับตัวเข้า
กับคนอื่นได้ ความแข็งแกร่งของร่างกาย ความคุ้มค่าด้านค่าตอบแทน กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานจะมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกแรงงานต่างด้าวเมื่อมีอัตรางานว่างลงหรือลูกจ้างแรงงานต่างด้าว
ลาออกจากงาน มีความต้องการก าลังแรงงานเพิ่มขึ้นหรือสิ้นสุดการจ้างงานตามก าหนดระยะเวลาว่าจ้าง  

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกแรงงานต่างด้าวของภาครัฐและเอกชน มีความเหมือนกัน ได้แก่               
1) ความคุ้มค่าด้านค่าตอบแทน 2) ช่องทางในการสรรหา 3) เครื่องมือในการคัดเลือก 4) การตรวจสอบภูมิหลัง ส่วน
ความต่าง ได้แก่ 1) เป้าหมายของหน่วยงาน 2) งบประมาณในการสรรหาและคัดเลือก                         3) 
กระบวนการสัมภาษณ์ 4) เกณฑ์ในการประเมินผู้สมัครงานและการทดสอบสมรรถนะแรงงาน  

หน่วยงานภาครัฐท่ีต้องการแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการสรรหา สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาระเบียบข้อบังคับ กฎหมายด้านการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว 
2. ตรวจสอบนโยบายด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างานของหน่วยงาน 
3. ตรวจสอบงบประมาณ 
4. ด าเนินการสรรหาโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการให้คนกลางหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้

ด าเนินงานในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานต้องการ และมีหน่วยงานบางหน่วยงานใช้วิธีลง
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศหน่วยงาน เวปไซค์หน่วยงาน ค าแนะน าของบุคคลอื่น  

กระบวนการคัดเลือกแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารอ้างอิง 
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2. สอบข้อเขียน 
3. สัมภาษณ์ 
4. ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
5. จัดท าสัญญาจ้างตามงบประมาณและระเบียบข้อบังคับ 

กิจการภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือ
กิจการที่เป็นนิติบุคคล สามารถสรุปข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 

กระบวนการสรรหาแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบจ านวนต าแหน่งงานท่ีว่างเพื่อท าการสรรหาคัดเลือก 
2. ก าหนดอัตราเงินเดือนในแต่ละต าแหน่ง 
3. ก าหนดงบประมาณในการสรรหา 
4. ก าหนดคุณสมบัติของพนักงานให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง 
5. ด าเนินการสรรหา ในช่องทางต่างๆ เช่น การใช้บริการบริษัทจัดหางาน การแนะน าจากแรงงาน

ที่มีอยู่เดิม การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การทาบทามเครือญาติ การเลื่อนต าแหน่งงานของพนักงานท่ีมีอยู่แล้ว 
กระบวนการคัดเลือกแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. สัมภาษณ์ขั้นต้นด้วยตนเองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบประวัติผู้สมัคร 
3. ทดสอบสมรรถนะในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน 
4. ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและประวัติ 
5. ตัดสินใจว่าจ้าง 
6. บรรจุเข้าท างาน 

จะเห็นได้ว่า ท้ังกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง
มีกระบวนการคล้ายคลึงกัน และแม้จะมีบางกระบวนที่มีความแตกต่างแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน ยังคงมี
วิธีการใกล้เคียงกัน แต่จะยังคงค านึงถึงลักษณะของหน่วยงาน รวมทั้งค านึงถึงลักษณะและกฎหมายข้อบังคับ
เกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว 
 
สรุปผลการวิจัย 

สรุป 
1. หน่วยงานภาครัฐท่ีต้องการแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการสรรหา โดยเริ่มจากการศึกษาระเบียบ

ข้อบังคับ กฎหมายด้านการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว ท าการตรวจสอบนโยบายด้านการสรรหาบุคคลเข้าท างานของ
หน่วยงาน ตรวจสอบงบประมาณ ทั้งนี้การด าเนินการสรรหาส่วนใหญ่ใช้วิธีการให้คนกลางหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเป็นผู้ด าเนินงานในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานต้องการ และมีหน่วยงานบาง
หน่วยงานใช้วิธีลงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศหน่วยงาน เวปไซค์หน่วยงาน ค าแนะน าของ
บุคคลอื่น โดยอาศัยเครื่องมือในการคัดเลือก ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารอ้างอิง การสอบข้อเขียน 
การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หลังจากนั้นจึงจัดท า  สัญญาจ้างตามงบประมาณและระเบียบ
ข้อบังคับ 

2. หน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องการแรงงานต่างด้าว มีกระบวนการสรรหา โดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบจ านวนต าแหน่งงานท่ีว่างเพื่อท าการสรรหาคัดเลือก ต่อมาท าการก าหนดอัตราเงินเดือนในแต่ละต าแหน่ง 
ก าหนดงบประมาณในการสรรหา และก าหนดคุณสมบัติของพนักงานให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน โดย
อาศัยช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การใช้บริการบริษัทจัดหางาน การแนะน าจากแรงงาน  ที่มีอยู่เดิม การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การทาบทามเครือญาติ การเลื่อนต าแหน่งงานของพนักงานที่มีอยู่แล้ว  หลังจากนั้นจะ
อาศัยเครื่องมือในการคัดเลือกแรงงานต่างด้าว จากการสัมภาษณ์ขั้นต้นด้วยตนเองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้าง
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แรงงานต่างด้าว การตรวจสอบประวัติผู้สมัคร การทดสอบสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน และ
ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและประวัติ แล้วจึงตัดสินใจจ้างและบรรจุเข้าท างาน 
 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชน            

ในจังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นที่จะน ามาอภิปราย ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาการสรรหาแรงงานต่างด้าวขององค์การภาครัฐ ใช้วิธีการให้คนกลางหรือหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ด าเนินงานในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หน่วยงานต้องการ ผลการวิจัย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานภาครัฐ จ าเป็นต้องอาศัย คนกลางในการสรร
หาแรงงานต่างด้าวเข้าท างาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสายอาชีพท่ีมีความสามารถสูง ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวมีความ
ขัดแย้งกับการศึกษาของ อภิญญา พัฒนกิจเจริญชัย (2554 : ง) ที่ท าการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่าง
ด้าวในจังหวัดระยอง ท่ีพบว่า นายหน้าเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าว  

2. ผลการศึกษาการสรรหาแรงงานต่างด้าวขององค์การภาคเอกชนที่ต้องการแรงงานต่างด้าว            
มีกระบวนการสรรหา โดยเริ่มจากการตรวจสอบจ านวนต าแหน่งงานที่ว่างเพื่อท าการสรรหาคัดเลือก ซึ่งเป็นเรื่อง
จ าเป็นอย่างยิ่งของหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีข้อจ ากัดด้านต้นทุน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพื่อหวัง
ผลก าไรเป็นหลัก แรงงานจึงเป็นต้นทุนที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน และจะมีการตรวจสอบจ านวน
ต าแหน่งตามความจ าเป็นขององค์การ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ สิน พันธุ์พินิจและคณะ 
(2553 : ง) ซึ่งท าการศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มี
ผลการวิจัย พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ประกอบการมีความจ าเป็นหรือความต้องการแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานซึ่งผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานอย่างมาก ซึ่งแรงงานไทยมีจ านวนที่ไม่
เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การสรรหาแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ มีผลการศึกษาพบว่า จ าเป็นต้องอาศัยคนกลางในการ

สรรหาบุคคลเข้ามาท างาน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้องตั้งหน่วยงานกลางในการสรรหาบรรจุแรงงานต่าง
ด้าวที่จ าเป็นในการบรรจุเข้ามาท างานในภาครัฐ  

2. การคัดเลือกแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ มีผลการศึกษาพบว่า จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องเมือในการ
คัดเลือกจากการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารอ้างอิง การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม เป็นหลัก ซึ่งเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลส าคัญของประเทศ จึงต้องมี
การตรวจสอบข้อมูลส าคัญของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในหน่วยงานภาครัฐว่าไม่มีส่วนที่จะเข้ามาสร้างความ
เดือดร้อนให้กับประเทศได้ ทั้งนี้หน่วยงานที่ท าหน้าที่สรรหาคัดเลือกแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานจ าเป็นต้องมี
ฐานข้อมูลและข้อมูลข่าวกรองประวัติของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว เพื่อความรอบคอบและปลอดภัยมากที่สุดในการ
รับแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในภาครัฐ 

3. การสรรหาแรงงานต่างด้าวของภาคเอกชน มีผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาคเอกชนจะจ้าง
แรงงานต่างด้าวจากความจ าเป็นในต าแหน่งงานว่าง ซึ่งต าแหน่งงานหลายต าแหน่ง มีแรงงานไทยมาสมัครจ านวน
น้อย จึงต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเข้ามาท าเนื่องจากค่าแรงของต าแหน่งงานในประเทศไทยมีฐานการจ่ายในมูลค่าที่
สูงกว่าค่าแรงงานของต าแหน่งงานในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นหน่วยงานภาคเอกชนควรอาศัยบริษัทจัดหางานที่
น าเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นช่องทางในการน าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายและท าให้องค์การภาคเอกชนสามารถ
คัดเลือกแรงงานต่างด้าวท่ีมีคุณภาพเข้ามาท างานในองค์การได้ 
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4. การคัดเลือกแรงงานต่างด้าวของภาคเอกชน มีผลการศึกษาพบว่า อาศัยเครื่องมือในการ
คัดเลือกจากการสัมภาษณ์ขั้นต้นด้วยตนเองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การตรวจสอบประวัติผู้สมัคร การทดสอบ
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน และตรวจสอบแหล่งอ้างอิงและประวัติ  แล้วจึงตัดสินใจว่าจ้าง 
และบรรจุเข้าท างาน ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความมั่นใจว่า จะได้แรงงานตรงกับต าแหน่งงานท่ีองค์การต้องการ ดังนั้นการ
คัดเลือกแรงงานต่างด้าวจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาเป็นสื่อกลางในการสัมภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลแหล่ง
อ้างอิงและประวัติของแรงงานต่างด้าวที่จะรับเข้ามาบรรจุเข้ามาท างาน เพื่อให้ข้อมูลของแรงงานต่างด้าวผู้สมัครมี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่องค์การรับเข้ามาท างานหากไม่ผ่านการทดลองงาน หรือถูกเลิก
จ้างก่อนหมดสัญญา จะกลายเป็นภาระของประเทศในการจัดการแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ 
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