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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน การประเมินประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และเสนอกลยุทธการสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเพื่อตอตาน

การคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยแบบผสม คือ การวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการจากประชากรท่ีศึกษา คือ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่มีหนาที่ปฏิบัติงานเพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด

เชียงราย ในพื้นที่อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ จํานวน 38 หนวยงาน และการ

วิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดแบบโควตา จาก 38 

หนวยงาน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 190 คน

 ผลการวิจัย พบวา จุดแข็งของสภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อการตอตานการคามนุษย 

คือ มีการทํางานที่ใกลชิดกับประชาชน และบุคลากรมีความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน จุดออน คือ มีงบ
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ประมาณจํากัด ระบบบริหารงานบุคคลยังไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ รวมทั้งผูประกอบการบางรายไมใหความรวมมือในการแกไข

ปญหาสวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และผลการประเมิน

ความเหมาะสมของกลยทุธการสรางความเขมแขง็อยูในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ โดยกาํหนดใหมี วสิยัทศัน 

คือ “ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานเพ่ือตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย

อยางมืออาชีพ”

คาํสาํคัญ:   กลยทุธการสรางความเขมแขง็ หนวยงานภาครัฐ การคามนุษย เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

จังหวัดเชียงราย

ABSTRACT

 The purposes of this research were to study the working conditions, assess the 

operational efficiency and propose strategies to strengthen the performance of government 

agencies in order to oppose human trafficking in the special border economic zones in Chiang 

Rai province. A mixed method was used. The qualitative research part involved data collection 

from workshops organized among chosen population from 38 public and private agencies 

responsible for human trafficking opposition in the special border economic zone in Mae Sai 

district, Chiang Saen district and Chiang Khong district, Chiang Rai province. In the quantitative 

research part, the data were collected using questionnaires filled by a sample group which 

included 5 individuals from each of the 38 agencies involved in the research, totally at 190 

individuals.

 According to the results, the human trafficking opposition agencies operated the following 

strengths: close coordination with the people and strong performance, while the weaknesses 

included limited budget, operation-wise unfavorable personnel administration system, lack of 

continuous and systematic human resource development plan, and uncooperative parties in 

terms of problem solving. The overall work efficiency is moderate. And, the suitability assessment 

of the strengthening strategy demonstrates a high to extremely high level of suitability, with the 

vision “Professionally-driven human trafficking opposition operations in the special border 

economic zones of Chiang Rai.”

Keyword:  Strategies for Strengthening, Government agencies, Human Trafficking, Special 

Border Economic Zones of Chiang Rai Province
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บทนํา

  นับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองของกลุมประเทศอินโดจีนในป พ.ศ. 2518 

สงผลใหเกดิการแบงกลุมประเทศในเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใตออกเปนสองฝายตามอุดมการณทาง

การเมือง และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน

ประเทศเปนอยางมาก นอกจากนี ้ในชวงระยะเวลา

ประมาณ 20 ปท่ีผานมา เศรษฐกิจของประเทศ

ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมทีเ่นนการใชแรงงาน

เขมขน (labor intensive) ซึ่งสงผลใหเกิดความ

ตองการจางแรงงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงานระดับลางหรือแรงงาน

ไรฝมือ นอกจากนี้ แรงงานไทยยังเลือกงานและไม

ตองการทํางานหนักประเภท 3D คือ งานสกปรก 

(dirty job) งานอนัตราย (dangerous job) และงาน

ยาก (demanding หรือ difficult job) ทําใหจําเปน

ตองนําเขาแรงงานตางดาวหรือแรงงานเพ่ือนบาน

มาทดแทน (International Institute for Trade and 

Development, 2014) 

 ในขณะเดียวกนัแรงงานในประเทศทีม่กีาร

พฒันาอตุสาหกรรมนัน้ ๆ  มกีารศกึษาทีส่งูขึน้ มกีาร

ฝกทักษะอาชีพมากขึ้น ดังนั้นจึงสามารถเลือกงาน

ทีจ่ะทาํไดมากขึน้ แตในขณะเดยีวกนั งานประเภท 

3D ก็ยังตองการแรงงานเขามาทํางานประเภทนี้

อยูเชนเดิม ดังนั้นจึงไดเกิดการทดแทนแรงงาน

ภายในประเทศโดยการใชแรงงานจากตางประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิง่แรงงานจากประเทศดอยพฒันา 

ที่ไมมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี จึงมีความตองการ

ที่จะยายออกจากประเทศของตนเองเพ่ือแสวงหา

ชีวิตที่ดีกวา สงผลใหเกิดการยายถิ่นขามประเทศ

เพื่อไปหางานทําธุรกิจการค าแรงงานไปยัง

ตางประเทศเร่ิมมีการแขงขันท่ีสูงขึ้นและเกิดการ

เอารัดเอาเปรียบแรงงานมากขึ้น จนถึงขั้นสราง

ขอมลูหลอกลวงแรงงาน และในขณะเดยีวกนัก็เกดิ

ธุรกิจใตดินนอกระบบที่นําสงแรงงานหรือขนคน

จากประเทศหน่ึงไปสูอีกประเทศหนึ่งอยางซับซอน

มากขึ้น ทั้งนี้การคามนุษยขามชาติ นับเปนธุรกิจ

อีกประเภทหนึ่งที่จัดอยู ในธุรกิจนอกระบบที่

ผิดกฎหมาย มีเครือขายเชื่อมโยงกับอาชญากรรม

ขามชาติในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกดวย อันรวมไปถึง

สถานภาพของผูหญงิและเดก็ทีถ่กูเอารัดเอาเปรียบ 

ประกอบกับสภาวะที่ไรทางเลือกหรือการมีทาง

เลือกอันจาํกดัยิง่ในประเทศตนทาง และกลุมบคุคล

จํานวนหน่ึงก็ไดกลายเปนเหย่ือของวงจรการคา

มนุษย (Punpune & Sunpuwan, 2011) 

 ในสวนของประเทศไทย นับตั้งแตป พ.ศ. 

2530 ไดมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนตนมา 

ประกอบกับสถานการณทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นใน

ประเทศเพื่อนบานท้ังสามประเทศท่ีมีพรมแดนติด

กับประเทศไทย อันไดแก ประเทศเมียนมาร 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 

ประเทศกัมพูชา ท่ีมีปญหาการสู รบและความ

ไมสงบภายในประเทศมาตั้งแตยุคสงครามเย็น ซึ่ง

สงผลใหสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศเหลาน้ัน

ยํา่แยตามไปดวย แตการพฒันาทางเศรษฐกจิของ

ไทยไดมคีวามเจริญกาวหนากวาประเทศเพือ่นบาน

ท้ังสามประเทศ ไดสงผลใหประชาชนจากท้ังสาม

ประเทศพากันอพยพหล่ังไหลเขามาหางานทําใน

ประเทศไทยเปนจํานวนมาก ดังน้ันการคามนุษย
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จึงเปนปญหาระดับโลกที่มีความซับซอนและตอง
อาศัยความรวมมือ และการดําเนินงานรวมกัน ซึ่ง
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ไดเผยแพร
รายงานการคามนุษย หรือ Trafficking in Persons 
Report ประจําป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดให
อยูที่ระดับ 2 (Tier 2) ของ TIP Report โดยรายงาน
ประจําป พ.ศ. 2561 ไดระบุวา ประเทศไทยไมได
ปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันตํ่าอยางเต็มที่ในการขจัด
ปญหาการคามนษุย แตมคีวามพยายามอยางมีนยั
สําคัญในการดําเนินการดังกลาว และในชวงเวลา
ของการทํารายงาน ประเทศไทยมิไดดําเนินการ
ที่จําเปนอยางเพียงพอที่จะบรรลุผลความกาวหนา
ในการแกไขปญหาการคามนุษยท่ียากลําบากนี้ 
ซึ่งตอมาจากรายงานการคามนุษย ประจําป พ.ศ. 
2563 กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ไดจัด
ระดับประเทศไทยอยูในระดับ 2 (Tier 2) ตอเนื่อง
เปนปที่ 3 เชนเดียวกับป พ.ศ. 2561 และ 2562 
ดังน้ันจึงไมควรที่จะละเลย ควรจะมุ งมั่นแกไข
ปญหาการคามนุษยใหเกิดผลสําเร็จยิ่งขึ้นตอไป 
(Ministry of Foreign Affairs, 2018)
 สําหรับบุคคลทีม่คีวามเสีย่งในการตกเปน
เหยื่อในขบวนการคามนุษย รวมทั้งการคาแรงงาน
ขามชาตินั้น มิไดจํากัดเพียงผูหญิงและเด็กเทานั้น 
แตในปจจุบัน จะพบวาผูชายก็ไดกลายเปนเหยื่อ
ของการคาแรงงานขามชาติไปแลวเชนกัน ซึ่ง
ประเภทของงานที่ใชแรงงานจากเหยื่อเพศชาย
เหลานี ้มกัจะเปนงานใชแรงงาน ไดแก งานในภาค
อุตสาหกรรม งานภาคเกษตรกรรม และงาน
อุตสาหกรรมการประมง เปนตน ซึ่งในปจจุบัน
รัฐบาลไดประกาศยํ้าใหการตอตานการคามนุษย
เปนวาระแหงชาติและจัดตั้งกลไกระดับชาติซึ่งมี
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ท่ีเกี่ยวของท้ังหมดเขามารวมขับเคล่ือน สงผลให
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ใหความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานเพื่อการตอตานการคามนุษย แตก็ยังมี
ปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานที่ซ้ําซอน หรือการ
ลาชาจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐใน
หลายหนวยงานของจังหวัดเชียงราย
 จังหวัดเชียงรายเปน 1 ใน 10 ของจังหวัด 
ที่รัฐบาลไดประกาศใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน ซ่ึงถือวาเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง 
มีจุดเดนดานการคา การลงทุน และเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงกับระบบคมนาคมทาง ตลอดจนการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ ครอบคลุม 
3 อําเภอ 21 ตําบล ไดแก อําเภอเชียงของ อําเภอ
เชียงแสน และอําเภอแมสาย พื้นที่รวม 1,523.63 
ตารางกิโลเมตร หรือ 952,268.75ไร โดยเปด
ชองใหพื้นที่สีเขียวหรือที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมสามารถพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปลอดมลพิษได
 จากสถานการณดังกลาวขางตน ทําใหผู
วิจัยตองการท่ีจะศึกษาสภาพปญหา เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครฐั และสรางกลยุทธดานการสรางความเขมแขง็
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในการ
ตอต านการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดเชียงราย เนื่องจากสถานการณ
คามนษุยในพ้ืนทีน่ีม้ท้ัีงสถานะตนทาง คอื ประชากร
ในพื้นที่ มีการยายถิ่นเพื่อไปหางานทําในจังหวัด
อืน่ ๆ  สถานะทางผาน คอื มแีรงงานท้ังชาวไทยและ
แรงงาน ตางดาว ถูกสงออกเพื่อไปคาแรงงานตาม
จังหวัดอ่ืน และสถานะปลายทาง คือ พบวามี
แรงงานตางดาวเขามาขายแรงงานในจงัหวดัเชยีงราย
อยางตอเนื่อง
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของ

หนวยงานเพื่อการตอตานการคามนุษยในเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย

 2.  เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ

งานของหนวยงานภาครฐั เพือ่ตอตานการคามนุษย

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย

 3.  เพื่อเสนอกลยุทธ การสร างความ

เขมแข็งในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ

เพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนจังหวัดเชียงราย

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา

 การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาสภาพ

ปญหาการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และคนหากลยุทธการสรางความ

เขมแข็งในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 

เพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนจังหวัดเชียงราย

  ขอบเขตดานประชากรทีศ่กึษา คอื ตวัแทน

ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการตอตานการคา

มนษุย ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ชายแดนจังหวัดเชียงราย 

 ขอบเขตดานสถานทีศ่กึษา คอื พืน้ทีใ่นเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ไดแก อําเภอ

แมสายอําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ

 ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา รวมเวลา 

24 เดือน 

ระเบียบวิธีวิจัย

 การวจัิยครัง้น้ี เปนสวนหนึง่ของการศกึษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการ

พฒันาภมูภิาค สาํนกัวชิาสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชยีงราย ซ่ึงมรีายละเอยีดวธิกีารดาํเนินการ

วิจัยดังตอไปนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรที่ใช ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 

หนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติงาน เพื่อตอตานการคา

มนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด

เชียงราย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ อําเภอ

แมสาย เชียงแสน และ เชียงของ จํานวน 38 

หนวยงาน ไดแก

 1. สถานีตํารวจภูธร จํานวน 3 แหง 

 2. ดานตรวจคนเขาเมือง จํานวน 3 แหง

 3.  หนวยเฉพาะกิจทหาร จํานวน 3 แหง 

 4. ที่วาการอําเภอ จํานวน 3 แหง

 5. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย 

จํานวน 1 แหง

 6.  สํานักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 แหง

 7. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 แหง

 8.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 

21 แหง 

 9.  องคกรอิสระ จํานวน 2 แหง ไดแก 

มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงราย 

และศูนยพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิง จังหวัด

เชียงราย
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วิธีการเลือกตัวอยาง

กลุมตวัอยางในการเกบ็รวบรวมขอมลู

เชิงปริมาณ

 ดาํเนินการกําหนดกลุมตัวอยางแบบโควตา

โดยกําหนดตัวแทนของหนวยงานที่รับผิดชอบงาน

ดานการคามนุษยแตละหนวย ๆ ละ 5 คน เพื่อนํา

แบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมขอมูล ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 190 คน

 กลุมตวัอยางในการเกบ็รวบรวมขอมลู

เชิงเชิงคุณภาพ

 ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูบริหารหรือตัวแทนของ

หนวยงานเกี่ยวของทั้งหมด จํานวน 38 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถาม กลยุทธการสรางความ

เขมแขง็ในการปฏบิตังิานของหนวยงานภาครัฐเพือ่

ต อต านการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน จังหวัดเชียงราย

 2. การประชมุเชงิปฏบิตักิาร ผูวจิยัใชการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลวมาสรุปประเด็น เพื่อ

วิเคราะหถึงสภาวะแวดลอมของการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภาครัฐเพื่อตอตานการคามนุษย

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย 

ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานการณในปจจุบัน

ในการนําไปกําหนดรางกลยุทธการสรางความ

เขมแข็งในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ

เพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน จังหวัดเชียงราย

 3.  แบบประเมนิ SWOT ปจจยัภายในและ

ปจจัยภายนอก นําขอมูลจากการสัมภาษณและ

แบบสอบถามมาสรางขอคาํถามใหตรงกบัประเดน็

สภาพของการปฏบิตังิานของหนวยงานภาครฐัเพือ่

ต อต านการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน จังหวัดเชียงราย โดยแบงเปน 4 ดาน 

ปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง และจุดออน ปจจัย

ภายนอก ไดแก โอกาส และอุปสรรค

 4. แบบประเมินความเหมาะสม กลยุทธ

การสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานของ

หนวยงานภาครัฐเพื่อตอตานการคามนุษยในเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย เมื่อที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการไดรวมกันรางกลยุทธแลว 

จะนํามาสรางแบบประเมินความเหมาะสมของ

กลยทุธเพือ่ใหทีป่ระชมุไดลงคะแนนความเหมาะสม

 การดําเนินการวิจัย

 1. ข อ มูลเชิ งป ริมาณ ในการศึกษา

สภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานและประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อการตอตาน

การคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

จังหวัดเชียงราย ผู วิจัยจะใชวิธีการศึกษาจาก

ผู ปฏิบัติงานเพื่อตอตานการคามนุษยในเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยใช

ตอบแบบสอบถาม และรวบรวมข อมูลด วย

แบบสอบถามซึ่งถูกออกแบบใหเปนแบบสํารวจ

สภาวะแวดลอมของการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตามประเด็นของ SWOT มีการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่ผูวิจัยกําหนดไว

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดกลยุทธ

การสรางความเขมแขง็ในการปฏบิตังิานของหนวยงาน

ภาครัฐเพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนําเสนอขอมูลจากการ

เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพการ
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แบบตรวจสอบรายการมีมาตราสวนประมาณ 

5 ระดับ คือ

5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด

4  หมายถึง  เหมาะสมมาก

3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง

2  หมายถึง  เหมาะสมนอย

1  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด

การพิจารณาคาเฉลี่ย จะใชเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง มากที่สุด

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยได

จัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล ขอเสนอแนะ

อืน่ ๆ  เพือ่ใหผูตอบแสดงความคดิเห็นและขอเสนอ

แนะ เปนคําถามแบบปลายเปด วิเคราะหโดยการ 

บรรยายสรุปเปนประเด็น 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษากลยุทธการสรางความ

เขมแข็งในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ

เพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน จังหวัดเชียงราย ตามวัตถุประสงค

สามารถสรุปไดดังนี้

 1.  การวิเคราะหขอมูลสภาพการปฏิบัติ

งานของหนวยงานเพื่อการตอตานการคามนุษย

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย 

พบวา สภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อ

การตอตานการคามนุษยในดานปจจัยภาย พบวา 

ปฏบัิตงิานของหนวยงานและประเมนิประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงาน เพื่อการตอตานการคามนุษย

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย 

มานําเสนอใหกับผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อรวมกันทําการกําหนดกลยุทธการสรางความ

เขมแขง็ในการปฏบิตังิานของหนวยงานภาครฐัเพือ่

ต อต านการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน จังหวัดเชียงราย

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดจัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดย

วิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณา ไดแก คาความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เปนแบบตรวจสอบรายการมีมาตราสวนประมาณ 

5 ระดับ  คือ

5  หมายถึง  มากที่สุด

4  หมายถึง  มาก

3  หมายถึง  ปานกลาง

2  หมายถึง  นอย

1 หมายถึง  นอยที่สุด

การพิจารณาคาเฉลี่ย จะใชเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด

 การวเิคราะหขอมูลจากแบบประเมนิกลยุทธ 

ผูวิจัยไดจัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดย

วิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณา ไดแก คาเฉลี่ย เปน
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จุดแข็งของปจจัยภายใน ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา หนวย

งานภาครัฐเพื่อต อต านการค ามนุษย ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงรายมีการ

ทํางานที่ใกลชิดกับประชาชน ชุมชน และทองถิ่น 

มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ บุคลากรมีความ

เขมแข็งในการปฏิบัติงาน และพ้ืนท่ีทั้ง 3 อําเภอ

มดีานชายแดนทีง่ายตอการตรวจสอบ และควบคมุ

ดูแล 

 ดานจดุออนของปจจยัภายใน พบวา ภาพ

รวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา งบประมาณสําหรับการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษยมอียูจาํกดั มคีาเฉลีย่

สูงสุด รองลงมา คือ ระบบบริหารงานบุคคลยัง

ไมเอื้ออํานวยตอการทํางานใหบรรลุผล ขาดแผน

พัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางตอเนื่องและ

เปนระบบ และผูประกอบการบางรายไมใหความ

รวมมือในการแกไขปญหา 

 การวิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานดาน

ปจจัยภายนอก ดานโอกาส พบวา ในภาพรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

มีกฎหมายเฉพาะบังคับในเรื่องของการคามนุษย 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นโยบายระดับชาติ

ทีใ่หความสําคญัในการปองกนัและปราบปรามการ

คามนุษย และสังคมใหความสนใจตอการทํางาน

ดานการตอตานการคามนษุย เพราะการปฏิบตัหิรอื

ไมปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานเพื่อการตอตานการ

คามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด

เชียงรายที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ

ประชาชน ดานอุปสรรค พบวา ในภาพรวมมีคา

เฉล่ียอยูในระดบัมากท่ีสุด เมือ่พจิารณาเปนรายขอ 

พบวา การบังคับใชกฎหมายในพื้นท่ียังไมมี

ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

นโยบายระดับชาติท่ีใหความสําคัญในการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย และการปฏิบัติงาน

ดานการตอตานการคามนุษยไมสามารถบริหาร

จัดการไดอยางมี เอกภาพ เนื่องจากการแทรกแซง

ของฝายการเมอืง และคนไทยไมนิยมทาํงานท่ีตอง

ใชแรงงานในพื้นที่ของตนเอง 

 2. การวเิคราะหขอมลูประเมนิประสิทธภิาพ

ในการปฏบิติังานของหนวยงานภาครฐัเพือ่ตอตาน

การคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

จังหวัดเชียงราย พบวา ดานลักษณะของปจจัย

ในดานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู ในระดับ

ปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา เจาหนาที่

มีความรูตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมา คือ เจาหนาที่พึงพอใจตอสวัสดิการที่ได

รับและใชความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการทํางาน และ

ขอบเขตหนาที่ในการทํางานถูกระบุไวชัดเจน 

 ในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา จํานวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับ

งานมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

คือ องคกรมีอุปกรณ เครื่องมือพรอมในการทํางาน 

และสภาพแวดลอมในที่ทํางานมีความเหมาะสม

ตอการทํางาน 

 ดานความผูกพนักบัหนวยงาน ในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา เจาหนาท่ีพรอมท่ีจะปกปองชื่อเสียงของ
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องคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เจาหนาท่ี

มีความภาคภูมิใจท่ีทํางานในองคกร และพรอม

ที่จะทุมเทการทํางานใหองคกรเจริญกาวหนา และ

มีความตั้งใจที่จะทํางานใหองคกรจนกวาจะ

เกษียณอายุ 

 ดานการทํางานเปนทีม ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

บุคลากรในองคกรเปดรับความคิดเห็นของผูอื่น 

มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงาน และในองคกร

มีความขัดแยงระหวางเพื่อนรวมงาน 

 ดานความกาวหนาในการทํางาน ในภาพ

รวมอยูในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายขอ 

พบวา เจาหนาที่รู สึกมีกําลังใจในการทํางานให

กาวหนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ องคกร

ใหการสนบัสนนุการศกึษาตอในระดบัทีส่งูขึน้ และ

มีโอกาสไดเขารวมในการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู

ความชํานาญ

 3. กลยุทธการสรางความเขมแข็งในการ

ปฏบิตังิานของหนวยงานภาครฐัเพ่ือตอตานการคา

มนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด

เชยีงราย พบวา วสิยัทัศน คอื “ขบัเคลือ่นการปฏบิติั

งานเพือ่ตอตานการคามนษุยในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

ชายแดน จังหวัดเชียงรายอยางมืออาชีพ” ผลการ

ประเมินความเหมาะสมของรางกลยุทธการสราง

ความเขมแข็งในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภาครัฐเพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย พบวา วิสัยทัศน 

เปาหมาย/เปาประสงค กลุมเปาหมาย มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก ถึง มากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

 1. จากผลการวจัิย พบวา สภาพการปฏบิตัิ

งานของหนวยงานเพื่อการตอตานการคามนุษย

ปจจัยภายในดานจุดแข็ง พบวา มีการทํางานที่

ใกลชิดกับประชาชน ชุมชน และทองถิ่น ดาน

จดุออน พบวา งบประมาณสําหรับการปองกนัและ

ปราบปรามการคามนุษยมีอยูจํากัด ดานโอกาส 

พบวา เปนพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีมี

กฎหมายเฉพาะบังคับในเรื่องของการคามนุษย 

ดานอุปสรรค พบวา การบังคับใชกฎหมายในพื้นที่

ยังไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ Chuayrod 

& Kalyanamitra (2017) พบวา ปญหาท่ีเกดิขึน้ของ

การจัดการภาครัฐในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตการค ามนุษยมาจากการบังคับใช 

กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคามนุษยไม

ไดเขมงวด และการลงโทษผูทําความผิดกไ็มรุนแรง 

เชนเดียวกับท่ี Autpa & Posing (2016) พบวา 

สิง่ท่ีรฐับาลเปนผูกาํหนดขึน้และผลกัดนัใหนโยบาย 

นัน้ ๆ  บรรลเุปาหมาย สวนแนวทางการปองกนัและ

ปราบปรามการคามนุษยนั้นควรดําเนินการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปองกันและการปราบปราม

การคามนุษยโดยผลักดันมาตรการการปองกัน 

การดาํเนนิคด ีการคุมครองชวยเหลอืผูเสยีหาย และ

การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน

นโยบายการพัฒนาและบริหารข อมูลให มี

ประสิทธิผลตามพระราชบัญญัติการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ตลอดจนเสนอ

ทางเลือกที่ถูกกฎหมายทางอ่ืนใหเหยื่อคามนุษย

นอกเหนือจากการถูกสงกลับประเทศตนทาง และ

สอดคลองกับการศึกษาของ Benjathikul (2017) 
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ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

พบวา แนวทางการพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วของโดย
กําหนดใหการจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของสามารถ
ดําเนินการไดโดยหนวยงานเดียว หรือเพียงสอง
หนวยงานรวมถึงเอกสารแตละสวนที่จําเปนตองมี
จะตองขอมูลที่เชื่อมโยงกัน นํามาตรฐานที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. 2557 และอนุสญัญาฉบบัท่ี 188 วาดวย
การทํางานในภาคประมง ค.ศ. 2007 มาเปน
มาตรฐานขั้นตํ่าในการคุมครองสิทธิใหแกลูกเรือ 
และควรมีการจัดตั้งหนวยงานกลาง กําหนดใหเจา
หนาที่ของศูนยฯ ที่ไดรับการแตงตั้งมีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายดําเนินการตามความจําเปนเพื่อ
ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง หรือแกไข
สถานการณ รวมทั้งใหมีอํานาจสืบสวนสอบสวน 
 2.  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภาครัฐ เพ่ือตอตานการคามนุษยในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย พบวา 
ดานลักษณะของปจจัยในดานการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีความรู ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวนบุคลากรเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานมีความเหมาะสม ดานความ
ผูกพันกับหนวยงาน ดานการทํางานเปนทีม 
บุคลากรในองคกรเปดรับความคิดเห็นของผูอื่น 
ดานความกาวหนาในการทํางาน รูสึกมีกําลังใจใน
การทํางานใหกาวหนา ซึ่งสอดคลองกับกูลิคก 
(Gulick, 1973, pp. 11-13 อางถึงใน Srirat, 2005, 
12) ไดเสนองานบรหิารของผูบรหิารระดบัสงูวาการ
จัดสรรบุคลากรเปนสวนสําคัญที่สุด จะตองมี
ความรูที่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ บุคลากรตองเปด
รับฟงความคิดเห็นรวมกัน และจะตองสรางความ
รูสึกรวมกันในการทํางานไปดวยกัน เชนเดียวกับ
ที่ Suntud & Rachadapannatikul (2005) พบวา 

ควรมกีารใหความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการปองกนั
และปราบปรามการคามนุษย โดยเนนพระราช
บัญญัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
พ.ศ.2551 เปนหลัก และกฎหมายลําดับรองอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษยแกเจาหนาท่ีตํารวจใน
แตละสถานีเพื่อใหเห็นความสําคัญของปญหา
การคามนุษยท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน และสามารถนํา
ความรูเหลานี้ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดานการปองกันการคามนุษย 
 3.  กลยุทธการสรางความเขมแข็งในการ
ปฏบิตังิานของหนวยงานภาครฐัเพือ่ตอตานการคา
มนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัด
เชยีงราย พบวา วสิยัทศัน “ขบัเคลือ่นการปฏบิตังิาน
เพื่อตอตานการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน จังหวัดเชียงรายอยางมืออาชีพ” โดยมี
กลยุทธการสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานภาครัฐเพื่อตอตานการคามนุษย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดเชียงราย 
มี 5 กลยุทธ คือ การพัฒนาระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมและขยายความรวมมือกับ
ภาคีเครือขายทุกระดับ การปองกันและเฝาระวัง
ปญหาการคามนุษย การคุ มครองชวยเหลือผู
เสียหายจากการคามนุษย การบังคับใชกฎหมาย
และดําเนินคดีกับผูกระทําผิด และการพัฒนาและ
บริหารขอมูลสารสนเทศเพื่อตอตานการคามนุษย 
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2555 ที่กําหนดกลยุทธและมาตรการให
ระบบราชการไทยพรอมรับกับการขับเคล่ือน
ประเทศใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการ 
“สรางความเช่ือถือไววางใจ พัฒนาสุขภาวะ และ
มุงสูความยั่งยืน” และไดกําหนดยุทธศาสตรการ
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พัฒนาระบบราชการมีความเปนเลิศในการให
บริการประชาชน การพัฒนาองคการใหมีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปน
มอือาชพี การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสินทรพัย
ของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด และการวาง
ระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ สอดคลอง
กับ Noisopa (2015) ซึ่งพบวา การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย เกิดข้ึน
จากแนวคิดที่มุงกระจายการพัฒนาสูทองถิ่นเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู 
ในบรเิวณนัน้ใหดขีึน้ ดวยกลยทุธสงเสรมิการลงทนุ 
การคา การทองเที่ยว และการบริการตาง ๆ ใหนํา
ไปสู การจางงาน สรางรายไดและการเติบโต
ทางเศรษฐกจิจากระดับทองถิน่จนถงึระดบัประเทศ 
การใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี มีนโยบาย
เชือ่มโยงระบบการผานพธีิการศลุกากรกบัประเทศ
เพ่ือนบานเพื่อลดอุปสรรคทางการคาและการ
บริการ และทีสํ่าคญัทีส่ดุคอืการอนญุาตใหแรงงาน
ตางชาติเขามาทํางานแบบเชาไปเย็นกลับหรือ
พักคางแรมในประเทศไทยได 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
  1.1 สามารถนํากลยุทธที่ไดไปเปน
แนวทางในการจัดทําแผนองคกรเพื่อการตอตาน
การคามนุษยและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับ เขารับการฝกอบรมดานการตอตานการ
คามนุษยในการสืบสวน สอบสวน หรือตามภาระ
หนาที่งานที่กําหนดใหชัดเจน
  1.2  การดําเนินการบริหารงานดาน
การปราบปรามการคามนุษย ตองมีการวางแผน 
ตรวจสอบการดําเนินการทางคดี และข้ันตอน

การปฏิบัติ เพื่อใหการบริหารงานดานการปราบ
ปราม การคามนุษยบรรลุผลสําเร็จตามกําหนด
ระยะเวลา และไมเสียหายตอรูปคดี 
 2.  ขอเสนอแนะตอหนวยงานในการ 
นําไปใชประโยชน
  หนวยงานท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงาน เพื่อ
ต อต านการคามนุษยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดเชียงราย ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ควรนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานตอไปนี้
  2.1  ดานการวางแผนในการใชจาย
งบประมาณใหเพียงพอกับแผนปฏิบัติงานใน
แตละปเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพในการทาํงาน และ
การบรูณาการแผนงานของหนวยทีเ่กีย่วของเพือ่ให
สามารถนําไปใชในการทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
  2.2  ดานการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดานการนําและ
สั่งการ การตัดสินใจและการใชขอมูลรวมกัน
  2.3  ดานการสัง่การควรมคีวามชดัเจน
ในการปฏิบัติ และควรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ ของเจาหนาที่ใหทั่วถึง
  2.4  ดานการจดัทาํแผนการปฏบิตังิาน 
มีการตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินการตลอด
จนประเมินผลการทํางาน ดานการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย เพื่อใหการ 
บริหารงานดานการวางแผนตาง ๆ  ทันตามกําหนด
ระยะเวลา และบรรลุเปาหมายการทํางานของ
องคกร

3.  ขอเสนอแนะในการทาํวจัิยครัง้ตอไป
  3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบ
กับประเทศเพื่อนบาน เกี่ยวกับการบริหารงานดาน
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ปราบปรามการคามนุษย การกระทําความผิด

เกี่ยวกับการคามนุษย เพื่อนํากระบวนการบริหาร

และปญหาอุปสรรคที่พบมา วิเคราะหและใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมในดานอื่น ๆ เชน การศึกษา

นโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการกระทํา 

ความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย เพ่ือหาขอดีและ

ขอเสีย และนํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนาการ

ทํางานเกี่ยวกับการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น
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