
การสงกลับคนตางดาวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  
ชองทางและกระบวนการ ความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอปุสรรค 

 
                            อาจารยชอพฤกษ  ผิวกู1*      

           
บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการ ความพึงพอใจและปญหาอุปสรรคของคน
ตางดาวในการสงกลับไปยังภูมิลําเนาเดิม ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน   สถิติท่ี
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน กําหนดคาสถิติ
ท่ีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๕ ผลการวิจัยพบวา 

๑ ความตองการของคนตางดาวในชองทางการสงกลับไปยังภูมิลําเนาเดิม พบวา คนตางดาว
ตองการเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทยโดยชองทางธรรมชาติมากกวาชองทางสะพานมิตรภาพ
ไทย  พมา ตองการสงกลับในชองทางธรรมชาติทาเรือ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๘๘.๓ และรองลงมา
เปนชองทางสะพานมิตรภาพไทย  พมา คิดเปนรอยละ ๑๑.๗   

๒ ความพึงพอใจของคนตางดาวท่ีถูกสงกลับตอกระบวนการสงกลับคนตางดาวไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทย ดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ดานกระบวนการขั้นตอน และโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก 

๓ ปญหาอุปสรรค พบวา การใหคําแนะนําตอบขอซักถามการใชภาษาในบางคร้ังการสื่อสารยัง
ไมมีความชัดเจน ไมสามารถอธิบายใหคนตางดาวเขาใจไดโดยงาย และกระบวนการสงกลับนั้นคนตางดาว
มีความตองการในการเดินทางกลับดวยตนเองและเสียคาใชจายเอง เนื่องจากมีความรูสึกปลอดภัย และ
สะดวกสบายมากกวา     
 
คําสําคัญ  ความตองการ คนตางดาวชองทางและกระบวนการ ความพึงพอใจ   
 

 
 

                 
             
                  
              

                                                        
* อาจารยประจําวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่ ง ท่ีตองการพัฒนาประเทศของตนเองโดยเฉพาะอยาง ย่ิง            
ในดานอุตสาหกรรมเชนเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจทุกสวนใน
สังคมไทยทําใหประชาชนท่ีอยูในวัยทํางานตองอพยพหรือเคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขามาสูเมืองใหญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลจํานวนมากขึ้นทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในกิจการท่ีสําคัญบาง
ประเภทในทองถ่ิน จึงเปนสาเหตุหลักท่ีกอใหเกิดการไหลทะลักเขามาของคนตางชาติและลักลอบไปทํางาน
ตามสถานท่ีตางๆ ในประเทศไทย จิระศักดิ์ เพชรตรา ๒๕๔๑, หนาผนวก ฉ) แรงงานตางดาว          
ผิดกฎหมายเหลานี้สงผลกระทบตอระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย และพบวามีการลักลอบ
เขาเมืองโดยผิดกฎหมายจากพมาจํานวนมาก เนื่องจากภูมิประเทศ สะดวกตอการลักลอบเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย ท้ังนี้ไดมีการกําหนดมาตรการดานการปราบปราม และการสกัดก้ัน อยางตอเนื่อง ซึ่งจากสถิติ
การจับกุมเพื่อผลักดันสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักร ป ๒๕๕๒  ๒๕๕๔ พบวา มีคาเฉลี่ย โดยรวมมี
จํานวนผูถูกจับกุมผลักดันสงกลับ จํานวน ๑๓๘,๑๓๑ คนตอป (ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก, ๒๕๕๕,  
หนา ๒๙ ซึ่งผูหลบเขาเมืองดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาและผลกระทบดานตางๆ ท้ังทางดานสังคมและ
การเมือง ดานการเมืองระหวางประเทศ ดานการอนามัยและสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคง 



และดานภาพพจนของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาท่ีพบในดานภาพพจนของประเทศท่ีผานมาไดมี
ปรากฏขาวสารกลาววาทางการไทยใชความรุนแรงในการผลักดันหรือสงกลับผูหลบหนีเขาเมือง รวมท้ัง
การจํากัดสิทธิในดานตางๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนกอใหเกิดภาพพจนทางลบกับประเทศไทย     
ซึ่งในขอเท็จจริงแลวการดําเนินการของฝายไทยยึดหลักมนุษยธรรมมาโดยตลอด (สํานักงานตรวจคน  
เขาเมือง, ๒๕๕๐ หนา ๑๑๑ 
         จากสถานการณตางๆ ดังกลาว คณะผูวิจัยตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตากรวมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ไดตระหนักถึงสถานการณการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและสภาพปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในปจจุ บันโดยเฉพาะอยางย่ิง เร่ืองการผลักดันสงกลับของคนตางดาวไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งอาจสงผลตอความมั่นคงระหวางประเทศ จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองการศึกษา
การสงกลับคนตางดาวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นท่ีจังหวัดตาก  ชองทางและกระบวนการ  
ความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรค เพื่อนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปพัฒนา
เปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร การสกัดก้ัน ปองกัน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และสงกลับให
ไดผลดีย่ิงขึ้นเพื่อใหสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล  
 
วัตถุประสงคการวจิัย 
 

๑ เพื่อศึกษาความตองการของคนตางดาวในชองทางการสงกลับในเขตพื้นท่ีจังหวัดตากไปยัง
ภูมิลําเนาเดิม  

๒ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนตางดาวท่ีถูกสงกลับตอกระบวนการสงกลับคนตางดาวไปยัง
นอกราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก 

๓ เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการสงกลับของ
คนตางดาวในชองทางตางๆ  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตดานเนื้อหา เนนการศึกษาถึงความตองการของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไป
ยังนอกราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจ กระบวนการ ปญหาและอุปสรรคตางๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการสงกลับของคนตาง
ดาวในชองทางตางๆ 
 ประชากรท่ีศึกษา ไดแก คนตางดาวท่ีถูกจับกุมและสงกลับมายังพื้นท่ีอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก คาเฉลี่ย ป ๒๕๕๒  ๒๕๕๔ เปนจํานวนท้ังสิ้น ๑๓๘,๑๓๑ คนตอป กลุมตัวอยาง การกําหนดกลุม
ตัวอยางจากประชากรนั้นเก็บตัวอยางกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน (ธานินทร ศิลปจารุ, ๒๕๔๘,      
หนา ๖๓  



 ระยะเวลาการศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาการสงกลับคนตางดาวไปนอกราชอาณาจักรไทยใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดตาก  ชองทางและกระบวนการ ความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรค เดือน
ตุลาคม พศ ๒๕๕๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

๑ คนตางดาวมีความตองการในการเลือกเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทยในชองทาง
ธรรมชาติมากกวาชองทางสะพานมิตรภาพไทย  พมา  

๒. คนตางดาวมีความพึงพอใจตอกระบวนการสงกลับของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตากอยูใน
ระดับมาก 

 
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด 
 

ในเร่ืองการสงกลับคนตางดาวไปนอกราชอาณาจักรไทยในเขตพื้นท่ีจังหวัดตาก  ชองทางและ
กระบวนการ ความตองการ ความพึงพอใจ และปญหาอุปสรรค ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ ดังตอไปนี้ ขอมูลท่ัวไปของตรวจคนเขาเมืองตาก รูปแบบในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง นโยบายขามชาติกอนป ๒๕๔๔ และนโยบายหลังป ๒๕๔๔  ยุทธศาสตรการแกไขปญหา
แรงงานตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ๑ ทบทวนเอกสาร ศึกษาขอมูลท่ัวไปของคนตางดาวท่ีถูกจับกุมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปาหมายท่ีศึกษา คือ คนตางดาวท่ีถูกจับกุม และ

สงตัวกลับมายังพื้นท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน ๔๐๐ คน  
๓ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยแบง

ออกเปน ๓ ตอน ขอมูลตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มี ๒ ตอน คือ ตอนท่ี ๑.๑ ขอมูล
ท่ัวไป ๑.๒ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเขาเมือง โดยมีลักษณะเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ ขอมูลตอนท่ี ๒ 
เปนขอคําถามเก่ียวกับความตองการของคนตางดาวในการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ขอมูลตอนท่ี 
๓ เปนขอคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักร
ไทย ขอมูลตอนท่ี ๔ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบได
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูล ๒ ประเภท คือ ๑.๑) 
จากเอกสาร โดยรวบรวมขอมูลจากหนังสือทางวิชาการ เอกสาร งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ รวมท้ัง



เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ๑.๒) จากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การใชแบบสอบถาม เก็บขอมูล
โดยตรงจากกลุมเปาหมาย คือ คนตางดาวท่ีถูกจับกุม 
 ๕ วิเคราะหและแปลผลขอมูล ขอมูลท่ัวไป วิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละเสนอ
ขอมูลเปนตารางแสดงจํานวนรอยละ ขอคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา เสนอขอมูลเปนความ
เรียง ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย วิเคราะหดวยการ
หาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา เสนอขอมูลเปน
ความเรียง 
 ๖ สรุปผลตามวัตถุประสงคและอภิปรายผลตามสมมติฐานโดยนําทฤษฎี เอกสาร กฎหมาย
ตางๆ อภิปรายประกอบ 
 
ผลการวจิัย 
 

        ตอนท่ี ๑ ความตองการของคนตางดาวในชองทางการสงกลับในเขตพื้นท่ีจังหวัดตากไปยัง
ภูมิลําเนาเดิม พบวาชองทางเสนทางท่ีปลอดภัยและสมัครใจเดินทางกลับประเทศ พบวาชองทาง    
อ่ืนๆ คือทาเรือ มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน ๓๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๘๘.๓ มากกวาชองทางสะพาน
มิตรภาพ ไทย  พมา  ซึ่งมีจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๗ เมื่อพิจารณาระยะเวลานับต้ังแตถูกกัก
ตัวจนถึงการสงกลับท่ีเห็นวาเหมาะสม พบวาไมเกิน ๗ วัน มีจํานวนมากท่ีสุด  ๓๘๗ คน คิดเปนรอยละ 
๙๖.๗ รองลงมา ไมเกิน ๑๕ วัน มีจํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๘ นอยท่ีสุด เกิน ๔๕ วันมีจํานวน ๒ 
คน คิดเปนรอยละ ๕ เมื่อพิจารณาวิธีการท่ีทานยินยอมและสมัครใจ พบวา มากท่ีสุดคือยานพาหนะท่ี
ตนเองหาและเสียคาใชจายเอง มีจํานวน ๒๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๐ ซึ่งมากกวาการยินยอมและ
สมัครใจโดยใชยานพาหนะทางราชการ มีจํานวน ๑๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๐ เมื่อพิจารณาการไดรับ
ความปลอดภัยจากกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย พบวาอยูในระดับมาก มีจํานวนมาก
ท่ีสุด จํานวน ๒๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๒  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน ๘๙ คน คิดเปน
รอยละ ๒๒.๓ นอยท่ีสุดคืออยูในระดับนอยท่ีสุด มีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๒ ดังตารางตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง ขอมูลท่ีเก่ียวกับความตองการของ 
                คนตางดาวในการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย 

 

ความตองการของคนตางดาวในการสงกลับ จํานวน (คน รอยละ 
กลุมตัวอยาง ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
๑  ชองทางเสนทางที่ทานคิดวาปลอดภัย 
    และสมัครใจเดินทางกลับประเทศ 

  

     ๑.๑  สะพานมิตรภาพไทย  พมา   ๔๗ ๑๑.๘ 
     ๑.๒  อ่ืน ๆ ทาเรือ  ๓๕๓ ๘๘.๒ 
๒.  ระยะเวลานับตั้งแตถูกกักตัวจนถึงการ 
     สงกลับที่ทานเห็นวาเหมาะสม 

  

     ๒.๑  ไมเกิน ๗ วัน    ๓๘๗ ๙๖.๗ 
     ๒.๒  ไมเกิน ๑๕ วัน ๑๑ ๒.๘ 
     ๒.๓  ไมเกิน ๓๐ วัน       ๐ ๐.๐ 
     ๒.๔  ไมเกิน ๔๕ วัน    ๐ ๐.๐ 
     ๒.๕  เกิน ๔๕ วัน    ๒ ๐.๕ 
๓.  วิธีการที่ทานยินยอมและสมัครใจที่จะ 
     เดินทางกลับ 

      

     ๓.๑  ยานพาหนะทางราชการ    ๑๘๘ ๔๗.๐ 
     ๓.๒  ยานพาหนะท่ีตนเองหาและเสีย 
           คาใชจายเอง 

๒๑๒ ๕๓.๐ 

๔. การไดรับความปลอดภัยจากกระบวนการ 
    สงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย 

      

     ๔.๑  นอยท่ีสุด    ๒   ๐.๕ 
     ๔.๒  นอย ๑๒    ๓.๐ 
     ๔.๓  ปานกลาง    
     ๔.๔  มาก 
     ๔.๕  มากท่ีสุด 

๘๙ 
๒๘๑ 
๑๖ 

  ๒๒.๓ 
  ๗๐.๒ 
   ๔.๐ 

 
ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจของคนตางดาวท่ีถูกสงกลับตอกระบวนการสงกลับคนตางดาวไปยังนอก

ราชอาณาจักรไทยของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตาก พบวา ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการ
สงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  ๓.๗๓) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 



พบวา ดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X  ๓.๘๑) รองลงมา ดานกระบวน 
การขั้นตอนอยูในระดับมาก ( X  ๓.๖๕) ตามลําดับ ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง ๒ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการ 
          สงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย แสดงเปนภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของคนตางดาว 
ตอกระบวนการสงกลับ X   

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับที่ 

๑  ดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ๓.๘๑ ๐.๓๓ มาก ๑ 
๒  ดานกระบวนการขั้นตอน ๓.๖๕ ๐.๒๕ มาก ๒ 

ภาพรวม ๓.๗๓ ๐.๒๑ มาก  

 
 
ตาราง ๓ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการ 
          สงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
 

ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน X   ระดับ อันดับที่ 
๑  เจาหนาท่ีใชกิริยาวาจาสุภาพ ๓.๕๔ ๐.๗๓ มาก ๔ 
๒  เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอย 
    ถูกกาลเทศะ ๔.๕๖ ๐.๗๑ มากท่ีสุด ๑ 
๓  เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามได 
    อยางชัดเจน ถูกตอง ๓.๕๗ ๐.๗๒ มาก ๓ 
๔  เจาหนาท่ีสามารถใชภาษาในการสื่อสารได ๓.๔๑ ๐.๗๗ ปานกลาง ๖ 
๕  เจาหนาท่ีสอบถามความสมัครใจ 
    ในการเดินทางกลับ ๔.๓๘ ๐.๗๗ มาก ๒ 
๖  จํานวนเจาหนาท่ีมีความเพียงพอ 
    ตอการดําเนินงาน ๓.๔๗ ๐.๗๒ ปานกลาง ๕ 
     

 
 
 
 
 



ตาราง ๔  คาจํานวน คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของคนตางดาวตอ 
           กระบวนการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทยในดานกระบวนการขั้นตอน 
 

ดานกระบวนการขั้นตอน X   ระดับ อันดับที่ 
๑  อาหารท่ีทานไดรับเพียงพอและเหมาะสม ๓.๐๔ ๐.๗๑ ปานกลาง ๑๐ 
๒  ยานพาหนะในการเดินทางเหมาะสม ๓.๒๒ ๐.๗๔ ปานกลาง ๙ 
๓  ชองทางการสงกลับนอกประเทศเหมาะสม ๔.๒๑ ๐.๗๑ มาก ๒ 
๔  หองควบคุมหองกักตัวเหมาะสม ๓.๖๓ ๐.๗๑ มาก ๕ 
๕  มีการรักษาพยาบาล สุขภาพอนามัยใน 
    การเจ็บปวยเหมาะสม 

๓.๒๔ ๐.๗๕ ปานกลาง ๘ 

๖  มีสิทธิในการติดตอบุคคลภายนอกเหมาะสม ๓.๔๑ ๐.๘๗ ปานกลาง ๗ 
๗  อาคารสถานท่ีมีความสะอาด เรียบรอย  
    สะดวก ตอการติดตอ 

๔.๔๑ ๐.๗๐ มาก ๑ 

๘  มีการจัดพื้นท่ีอยางเปนสัดสวนอยางเหมาะสม 
    เพียงพอ 

๔.๑๒ ๐.๘๒ มาก ๓ 

๙  มีหองน้ําบริการเหมาะสม เพียงพอ ๓.๗๔ ๐.๗๒ มาก ๔ 
๑๐  สถานท่ีพักมีเพียงพอไมแออัด ๓.๕๓ ๐.๗๓ มาก ๖ 

 
 ตอนท่ี ๓ เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงความปลอดภัยจากการ

สงกลับของคนตางดาวในชองทางตางๆ พบวา ดานเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน เจาหนาท่ี มีการปฏิบัติหนาท่ี
ตางๆ ไดเปนอยางดี มีการแตงกายสุภาพเรียบรอย และใหคําแนะนําตอบขอซักถามไดแตในบางคร้ัง
ทางดานการใชภาษายังมีการสื่อสารท่ีไมสามารถอธิบายใหคนตางดาวเขาใจไดโดยงาย ดานกระบวนการ
ขั้นตอน พบวาในกระบวนการตางๆ มีการกําหนดขั้นตอนท่ีมีความเปนระเบียบ มีการชี้แจงถึงกระบวนการ
ขั้นตอนตางๆ ใหรับทราบ พรอมท้ังอธิบายวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองในการดําเนินการตามกระบวนการ 

   ดานอาคารสถานท่ี พบวา อาคารสถานท่ี มีความเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาดมีการจัด
พื้นท่ีเปนสัดสวน ดานความปลอดภัย พบวา ในขั้นตอนกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
นั้นมีความปลอดภัย แตมีความตองการในการเดินทางกลับดวยตนเองมากกวา 

 
 
 
 
 
 



ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

 สมมติฐานที่ ๑ คนตางดาวมีความตองการในการเลือกเดินทางออกไปยังนอกราชอาณาจักรไทย
ในชองทางธรรมชาติมากกวาชองทางสะพานมิตรภาพไทย  พมา 
 จากผลการศึกษา ความตองการของคนตางดาวในการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทยใน
ชองทาง เสนทางท่ีคิดวาปลอดภัยและสมัครใจเดินทางกลับประเทศ คือชองทางธรรมชาติ ทาเรือ      
มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน ๓๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๘๘.๒ มากกวาชองทางสะพานมิตรภาพ ไทย  พมา 
ซึ่งมีจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๘ พบวาสมมติฐานในขอท่ี ๑ จึงไดรับการยอมรับ 
 สมมติฐานที่  คนตางดาวมีความพึงพอใจตอกระบวนการสงกลับของตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ตากอยูในระดับมาก   

จากผลการศึกษา คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยของ
ตรวจคนเขาเมืองตาก ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๓.๗๓ ดังนั้น สมมติฐานในขอท่ี ๒ จึงไดรับการ
ยอมรับ 

 

อภิปรายผล  
 

๑ เพื่อศึกษาความตองการของคนตางดาวในชองทางการสงกลับในเขตพื้นท่ีจังหวัดตากไปยัง
ภูมิลําเนาเดิมจากการศึกษา พบวา ผลความตองการของคนตางดาวในการสงกลับไปนอกอาณาจักรไทย 
ซึ่งพิจารณาเปนรายดาน ชองทางอ่ืนๆ ทาเรือ มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๘๘.๒ มากกวา ชองทาง
สะพานมิตรภาพ ไทย  พมา คิดเปนรอยละ ๑๑.๘ สอดคลองกับ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
๒๕๒๒ มาตรา ๑๑ “บุคคลซึ่งเดินทางเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะตองเดินทางเขามาหรือ
ออกไปตามชองทางดานตรวจคนเขาเมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ี”   

 ๑.๑ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๒๓ “เจาของพาหนะหรือ        
ผูควบคุมพาหนะ จะตองนําพาหนะเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามชองทาง ดานตรวจคนเขา
เมือง เขตทา สถานี หรือทองท่ี และตามกําหนดเวลา” และพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ตามมาตรา ๕๕ การสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงาน
เจาหนาท่ีจะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแตพนักงานเจาหนาท่ีจะพิจารณาเห็นสมควร  
คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้ ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะท่ีนําเขามานั้นเปน    
ผูเสีย ในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะ ใหผูกระทําความผิดตามมาตรา 0๖๓ 
หรือมาตรา 0๖๔ 0เปนผูเสีย โดยพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกคาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจาก
ผูกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือรวมกันตามแตจะเลือกแตถาคนตางดาวนั้นจะขอกลับโดย
พาหนะอ่ืนหรือทางอ่ืน โดยยอมเสียคาใชจายของตนเอง พนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตก็ได  

 ๑.๒ ระยะเวลาเห็นวาเหมาะสมนับต้ังแตถูกกักตัวจนถึงสงกลับระยะเวลาไมเกิน ๗ วัน       
มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ ๙๖.๗ รองลงมาไมเกิน ๑๕ วัน คิดเปนรอยละ ๒.๘ และนอยท่ีสุด     



ไมเกิน ๓๐ วัน ซึ่งไดสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง        
และขอกําหนดหลักการปองปองบุคคลภายใตการคุมขังทุกรูปแบบหรือการจําคุก ขอกําหนดท่ี ๑๗ 

 ๑.๓ การยินยอมและสมัครใจของแรงงานตางดาว พบวา คนตางดาวยินยอมและสมัครใจท่ี
จะเดินทางกลับดวยยานพาหนะทของตนเองและเสียคาใชจายเอง คิดเปนรอยละ ๕๓.๐ มากกวาการ
ยินยอมและสมัครใจโดยใชยานพาหนะทางราชการซึ่งคิดเปนรอยละ ๔๗.๐ ซึ่งไดสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๕ ตามมาตรา ๕๕0การสงคนตางดาวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีจะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ได
ตามแตพนักงานเจาหนาท่ีจะพิจารณาเห็นสมควร คาใชจายในการสงคนตางดาวกลับดังกลาวนี้         
ใหเจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะท่ีนําเขามานั้นเปนผูเสีย ในกรณีท่ีไมปรากฏตัวเจาของพาหนะหรือ  
ผูควบคุมพาหนะใหผูกระทําความผิดตามมาตรา๖๓หรือมาตรา 0 ๖๔ เปนผูเสีย โดยพนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจเรียกคาใชจายในการสงคนตางดาวกลับจากผูกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือรวมกัน
ตามแตจะเลือกแตถาคนตางดาวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอ่ืนหรือทางอ่ืน โดยยอมเสียคาใชจายของตนเอง 
พนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตก็ไดและการบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

 ๑.๔ การไดรับความปลอดภัยจากกระบวนการสงกลับไปยังนอกอาณาจักรไทย พบวา     
คนตางดาวไดรับความปลอดภัยอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๐.๓ รองลงมาความปลอดภัยปานกลาง
คิดเปนรอยละ ๒๒.๓ และระดับนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๐.๕ ตามลําดับ สอดคลองกับพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ตามมาตรา ๕๕ การสงคนตางดาวกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีจะสงตัวกลับโดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแตพนักงาน
เจาหนาท่ีจะพิจารณาเห็นสมควรและสอดคลองกับขอกําหนดหลักการปกปองบุคคลภายใตการคุมขังทุก
รูปแบบหรือการจําคุก 

๒ ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยในภาพรวม
อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ๒.๑ ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย ดาน
ผูปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาเจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอยถูก
กาลเทศะความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาสอบถามความสมัครใจในการเดินทางกลับ และสวนขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก เจาหนาท่ีสามารถใชภาษาสื่อสารได ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ  
 ๒.๒ ดานกระบวนการขั้นตอน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อาคารสถานท่ีมีความสะอาด เรียบรอยสะดวกตอการติดตอ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก     
ชองทางการสงกลับนอกประเทศเหมาะสม สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก อาหารท่ีไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจของคนตางดาวตอกระบวนการสงกลับไปยังนอก
ราชอาณาจักรไทยนั้นไดมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๕๕



การสงคนตางดาวกลับออกไป นอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีจะสงตัวกลับ
โดยพาหนะใดหรือชองทางใดก็ไดตามแตพนักงานเจาหนาท่ีจะพิจารณาเห็นสมควรและสอดคลองกับ
ขอกําหนดหลักการปกปองบุคคลภายใตการคุมขังทุกรูปแบบหรือการจําคุก 
 
ขอเสนอแนะ  
 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ไมวาจะเปนระยะเวลาในการกักตัวท่ีไมนาน

เกินไป ความสมัครใจกลับของคนตางดาวในการท่ีสมัครใจเสียคาใชจายในการกลับเองและการรับรองใน
ความปลอดภัยเมื่อสงตัวกลับไปยังนอกราชอาณาจักรไทยใหอยูในระดับท่ีดีขึ้น 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป 
๑  นําหลักกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานดังกลาวขางตนนั้นไปพัฒนาตอยอดใหมี

กระบวนการและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วไดดีย่ิงขึ้น 
๒ การศึกษาคนควาเก่ียวกับชองทางกระบวนการหลังจากการสงออกไปยังนอกราชอาณาจักร 

ในเชิงลึก และแนวทางการแกไขปญหาในการสงกลับไปยังนอกราชอาณาจักรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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