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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาประสิทธิผลในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้างกรณีศึกษา

สํานักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ 1)  

เพือศึกษาขนัตอนในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งทีสํานกังานสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร 2) เพือศึกษาประสิทธิผลในการดาํเนินการตาม

คาํร้องทุกขข์องลูกจา้งทีสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร 

3) เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคใ์นการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งทีสํานกังาน

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร 4. เพือเสนอแนะแนวทางในการ

แกปั้ญหาการดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจา้ง กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่

ข้าราชการสํานักงานสวสัดิการและคุ ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 และ

ประชาชนผูม้ารับบริการ จาํนวน 8 คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัย พบว่า ลูกจา้งสามารถยืนคาํร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงานได้

ดงันี 1) ยืนคาํร้องทุกขด์ว้ยตนเองทีสํานักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานทอ้งทีที

ลูกจา้งทาํงาน 2) ยืนคาํร้องทุกขที์กองคุม้ครองแรงงาน กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน 

                                                 
1 บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรือง “ประสิทธิผลในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจา้งกรณีศึกษา

สาํนักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร” ซึงไดผ้่านการสอบเรียบร้อยแลว้ โดยมี

อาจารยที์ปรึกษาคือ รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว  
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพือการพฒันาทอ้งถิน)

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
3 อาจารยที์ปรึกษาการศึกษาอิสระ 
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และ 3) ยืนคาํร้องทุกขท์างอินเทอร์เน็ต เมือพนักงานตรวจแรงงานไดรั้บคาํร้องทุกข์

ลูกจา้งแลว้จะดาํเนินการนัดหมายนายจา้งมาพบเพือสอบขอ้เท็จจริงจากนายจ้าง เพือ

นาํไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยว่าลูกจา้งผูร้้องมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไดรั้บเงิน ทงันีมีระยะเวลา

ในการพิจารณาวินิจฉัยคาํร้องและมีคาํสังภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีรับคาํร้อง การ

ดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจ้างทีสํานักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพืนที 3 มีประสิทธิผลในดา้นการบรรลุเป้าหมาย ดา้นการปรับตวั

ขององคก์ร ดา้นการให้บริการ และดา้นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีปัญหาและ

อุปสรรค์ในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้างประกอบด้วย ปัญหาด้านพืนที 

ปัญหาดา้นบุคลากร และปัญหาดา้นการวนิิจฉยัคาํร้อง 

คําสําคญั ประสิทธิผล  การดาํเนินการตามคาํร้องทุกข ์พนกังานตรวจแรงงาน ลูกจา้ง 

 

บทนํา 

ทมีาและความสําคญัของปัญหา 

 

ประเทศไทยมีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นอย่างมาก

ในช่วงระยะเวลาหลายปีทีผ่านมา แรงงานจากภาคการเกษตรไดเ้ปลียนมาเป็นแรงงาน

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการจาํนวนมาก เกิดการโยกยา้ยเขา้มาทาํงานในเขต

อุตสาหกรรมแรงงานเหล่านีถือเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจทีจะ

ขบัเคลือนระบบเศรษฐกิจของไทยให้เจริญเติบโตได ้มนัคง เมือเศรษฐกิจขยายตวัมาก

ขึนจาํนวนแรงงานเพิมจาํนวนขึนสิงทีควรคาํนึงถึงจึงหนีไม่พน้เรืองของคุณภาพชีวิต

ของแรงงานงาน สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนทีแรงงานไดรั้บ เพือให้เกิดความเป็น

ธรรมไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง รัฐบาลควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารจากทางราชการให้แรงงานได้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีของนายจา้งและ

ลูกจ้างเพือให้แรงงานเหล่านันได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าทีของตนเอง และยงัเป็นการ

ป้องกนัการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้งไดอี้กดว้ย เมือลูกจา้งรู้ว่านายจา้งไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎหมายลูกจา้งกส็ามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายใหก้บัตวัเองได ้
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พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายทีกาํหนดมาตรฐานการ

คุม้ครองแรงงานขนัตาํทีนายจา้งพึงปฏิบตัิต่อลูกจา้ง เพือรองรับสิทธิประโยชน์ขนัตาํ

ของลูกจา้งในกรณีทีนายจา้งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเกียวกบัสิทธิไดรั้บเงินอยา่งใดอยา่ง

หนึงตามพระราชบัญญัตินี และลูกจ้างมีความประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที

ดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี ใหลู้กจา้งมีสิทธิยนืคาํร้องต่อพนกังานตรวจแรงงานแห่ง

ทอ้งทีทีลูกจา้งทาํงานอยู่หรือทีนายจา้งมีภูมิลาํเนาอยู่ สํานกังานสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 ในฐานะส่วนราชการในสังกัดกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีหนา้ทีปฏิบตัิการและประสานงานทีอยู่ในอาํนาจ

หนา้ทีของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานในเขตพนืทีทีรับผดิชอบ  

ปัจจุบนัมีลูกจา้งทีไม่ได้รับเงินอย่างใดอย่างหนึงตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ทีมีสถานทีทาํงานอยูใ่นพืนทีรับผดิชอบของสาํนกังานสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 มายนืคาํร้องเป็นจาํนวนมาก ผูว้ิจยัมีความสนใจ

ศึกษาประเด็นทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งทีมายนืคาํร้องต่อ

พนักงานตรวจแรงงาน ณ สํานกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

พืนที 3 เพือให้ทราบถึงขนัตอนในการดาํเนินการ เพือให้ทราบถึงประสิทธิผลในการ

ดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้างว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และมีปัญหา

อุปสรรคใดบา้งในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้างเพือเสนอแนะแนวทาง

สาํหรับการแกปั้ญหาการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งใหลู้กจา้งมีคุณภาพชีวิตทีดี 

มีความสุขในการดาํรงชีวติ เป็นแรงงานมีคุณภาพชีวิตทีดี  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพอืศึกษาขนัตอนในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้ง ทีสํานกังานสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงานพนืที 3 กรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาประสิทธิผลในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้าง ทีสํานักงาน

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพนืที 3 กรุงเทพมหานคร 
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3. เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ในการดําเนินการตามคําร้องทุกข์ของลูกจ้าง ที

สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพนืที 3 กรุงเทพมหานคร 

4. เพือเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้ง ที

สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพนืที 3 กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคดิและความหมายเกยีวกบัประสิทธิผล 

 Haimann and Scott (อา้งถึงใน บณัฑิต คงแกว้, 2558, หน้า 9) โดยกล่าวว่า

ประสิทธิผล หมายถึง การเปรียบเทียบการกระทาํกบัเกณฑข์องความสาํเร็จในอดีตและ

ผลทีคาดหวงัในอนาคต  

 สุเนตร ชาคระธรรม (2550, หนา้ 13) ประสิทธิผลนนัมีผูใ้หค้าํนิยามไวห้ลากหลาย

และไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าประสิทธิผลทีคลา้ยกนัว่าหมายถึงความสามารถในการ

ดาํเนินการใหเ้กิดผลตามเป้าหมายทีตงัไว ้

 มนูญ วงศน์ารี (อา้งถึงใน วิกรม ลิมสถิรานนัท,์ 2545, หนา้ 12) ไดแ้สดงทรรศนะ 

ถึงเกณฑ์ในการวินิจฉยัองคก์ารทีมีประสิทธิผล คือความร่วมมือช่วยกนัทาํงานโดยมุ่งสู่

จุดมุ่งหมาย และความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอขอ้คิดเห็นจากความรู้สึกของตนเองใน

การแกไ้ขปัญหา การแก้ไขปัญหานันจะเป็นการปฏิบัติทีมุ่งต่อผลอย่างแท้จริง และ

บรรยากาศการทาํงานเป็นไปในรูปแบบทีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกือกูลอย่างอิสระ

โดยเต็มใจและไม่ถูกบงัคบั โดยสรุปลกัษณะขององค์การทีมีประสิทธิผลตอ้งมีลกัษณะ

ดงันี 

 1. มีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในองคก์ารสามารถผสมผสานความตอ้งการของ

สมาชิกได ้

 2. การปรับตวัขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทียดืหยุน่ 

 3. การปรับตวัขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางสังคม 

 4. ผลผลิตทีสูงขององคก์าร 
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 พาร์สัน (Parsons อา้งถึงใน บุญเลิศ แซ่โงว้ 2544, หนา้ 18) เสนอแนวคิดเกียวกบั

การใชค้วามเป็นระบบขององคก์ารเป็นเครืองมือวดัความมีประสิทธิผลขององคก์ารโดย

ใชชื้อวา่ AGIL ซึงไดร้ะบุกิจกรรม 4 ประเภททีองคก์ารจาํเป็นตอ้งกระทาํ ประกอบดว้ย 

 A ยอ่มาจาก Adaptation คือ การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

 G ยอ่มาจาก Goal Attainment คือ การบรรลุเป้าหมาย 

 I ยอ่มาจาก Integration คือ การประสานอนัเป็นหนึงเดียวกนั 

 L ยอ่มาจาก Latency คือ สิงทีซ่อนเร้น ซึงหมายถึง การรักษารูปแบบหรือดาํรงไว้

ซึงสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมและการจูงใจ 

2. แนวคดิเกยีวกบัการให้บริการและการให้บริการสาธารณะ 

 กุลธน ธนาพงศธร (อา้งถึงใน ไพศาล ประโพธิเทศ,2547, หนา้ 13-14) กล่าวว่า 

หลกัการใหบ้ริการ ไดแ้ก่  

 1. หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือประโยชน์

และบริการทีองคก์ารจดัใหน้นัจะตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรส่วนใหญ่

หรือทงัหมด มิใช่เป็นการจดัใหแ้ก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยเฉพาะ  

 2. หลักความสมาํเสมอ คือการให้บริการนัน ๆ ต้องดาํเนินไปอย่างต่อเนือง

สมาํเสมอมิใช่ทาํ ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติังาน  

 3. หลกัความเสมอภาค บริการทีจดันันจะตอ้งให้แก่ผูม้าใช้บริการทุกคนอย่าง

เสมอหน้า และเท่าเทียมกนั ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะ

แตกต่างจากกลุ่มคนอืนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั  

 4. หลกัความปลอดภยั ค่าใชจ่้ายทีตอ้งใชไ้ปในการบริการตอ้งไม่มากจนเกินกว่า

ผลทีไดรั้บ  

 5. หลกัความสะดวก บริการทีจดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะที

ปฏิบติัไดง่้ายสะดวกสบายสินเปลืองทรัพยากรไม่มาก ไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจ

ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ  

 รัชยา กลุวานิชไชยนนัท ์(อา้งถึงใน กรภทัร์ บึงลี,2560, หนา้ 24) กล่าวถึง หลกัการ

บริการทีดีตอ้งประกอบดว้ย 
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 1. ความเชือถือได ้หมายถึง ความสมาํเสมอ และความพึงพาได ้

 2. การตอบสนอง หมายถึง ความเตม็ใจทีจะใหบ้ริการ ความพร้อมทีจะให้บริการ

และการอุทิศเวลา ความต่อเนืองในการติดต่อ และปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 

 3. ความสามารถ หมายถึง ความสามารถในการให้บริการ ความสามารถในการ

สือสาร และความสามารถในความรู้วชิาการทีจะใหบ้ริการ 

 4. การเขา้ถึงบริการ หมายถึง การเขา้ถึงบริการ หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชบ้ริการ

หรือไดรั้บบริการไดส้ะดวก ระเบียบขนัตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป ผูใ้ชบ้ริการ

ใชเ้วลารอคอยนอ้ย เวลาทีใชบ้ริการเป็นเวลาทีสะดวกสาํหรับผูรั้บบริการ 

 5.ความสุภาพอ่อนโยน หมายถึง การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ช้บริการ ให้การ

ตอ้นรับทีเหมาะสม และผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพทีดี 

 6.การสือสาร หมายถึง มีการสือสารชีแจงขอบเขตและลกัษณะงานบริการ และ

อธิบายขนัตอนการใหบ้ริการ  

 7. ความซือสัตย ์หมายถึง คุณภาพของพนกังานบริการมีความเทียงตรงน่าเชือถือ 

 8. มีความมนัคง หมายถึง ความปลอดภยัทางกายภาพเช่นเครืองมืออุปกรณ์ 

 9.ความเข้าใจ หมายถึง การเรียนรู้ผูใ้ช้บริการ การให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่

ผูใ้ชบ้ริการ และการใหค้วามสนใจต่อผูใ้ชบ้ริการ  

 

วธีิการวิจัย 

ในการดาํเนินตามโครงการวิจยัเรือง ประสิทธิผลในการดาํเนินการตามคาํร้อง

ทุกข์ของลูกจ้างกรณี ศึกษาสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืนที  3 

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ อนัประกอบไปดว้ย การวจิยัเชิงเอกสาร 

และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใช ้ในการวิจยั

จากผูบ้ริหาร ขา้ราชการสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 

3 ดาํเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และสาํหรับผูม้ารับ

บริการทีสํานกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 ใชก้ารสุ่ม

แบบบงัเอิญ  
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวจิัย 

การศึกษาเรือง ประสิทธิผลในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจา้ง กรณีศึกษา

สํานกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสรุปแยกเป็น

ประเดน็ดงัต่อไปนี 

 1. จากการศึกษาประสิทธิผลในการดําเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

กรณีศึกษาสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร มีขนัตอน

ในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้ง ดงันี ลูกจา้งสามารถยนืคาํร้องเกียวกบัสิทธิ

การไดรั้บเงินตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยยนืคาํร้องดว้ยตอ้งเอง

ทีสํานกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานในทอ้งทีทีลูกจา้งทาํงาน หรือยืนคาํร้องดว้ย

ตวัเองทีสํานกัคุม้ครองแรงงาน กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน รวมทงัสามารถยืน

คาํร้องทางอินเทอร์เน็ตได้ มีขนัตอนในการยืนคาํร้องในกรณียืนคาํร้องดว้ยตนเองคือ 

เมือพนกังานเจา้หนา้ทีใหค้าํปรึกษาและพิจารณาสิทธิตามกฎหมาย ลูกจา้งเขียนเอกสาร

คาํร้อง และยืนเอกสารคาํร้องให้กบัพนักงานตรวจแรงงานเพือบนัทึกขอ้เท็จจริง เมือ

พนกังานตรวจแรงงานไดรั้บคาํร้องจากลูกจา้งแลว้จะดาํเนินการนดัหมายนายจา้งมาพบ

เพือสอบขอ้เท็จจริงนายจา้ง นําสืบ รวบรวมพยานหลกัฐาน เพือนาํไปสู่การพิจารณา

วินิจฉัยว่าลูกจา้งผูร้้องมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไดรั้บเงิน ทงันีมีระยะเวลาในการพิจารณา

วนิิจฉยัคาํร้องและมีคาํสังภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้อง ในกรณีทีลูกจา้งและ

นายจา้งสามารถเจรจาประนีประนอมกนัได ้พนกังานตรวจแรงงานดาํเนินการปิดเรือง 

หากไม่สามารถเจรจาประนีประนอมกนัไดพ้นักงานตรวจแรงงานพิจารณาออกคาํสัง 

และส่งคาํสังพนกังานตรวจแรงงานนนัใหก้บันายจา้งและลูกจา้ง  เมือนายจา้งและลูกจา้ง

ไดรั้บคาํสังพนักงานตรวจแรงงานแลว้ไม่พอใจคาํสังสามาถนาํคดีไปสู่ศาลไดภ้ายใน

สามสิบวนันับแต่วนัทราบคาํสัง ในกรณีทีไม่นําคดีไปสู่ศาลภายในสามสิบวนัถือว่า

คาํสังนนัเป็นทีสุด หากนายจา้งไม่ปฏิบติัตามคาํสังกจ็ะนาํไปสู่การดาํเนินคดีกบันายจา้ง 

จากสถิติการรับคาํร้องเกียวกบัสิทธิไดรั้บเงินตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 การวินิจฉัยคาํร้อง และการออกคาํสังพนกังานตรวจแรงงานตามมาตรา 124 ในปี

พ.ศ. 2557 - 2561 พบว่าสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 
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3 มีจาํนวนคาํร้องทีรับต่อปีมีจาํนวนเพิมขึน รวมถึงในแต่ละปีจาํนวนลูกจา้งทียนืคาํร้อง

มีจาํนวนเพิมขึนทุกปี โดยลูกจ้างส่วนมากเป็นลูกจา้งทีมีสิทธิไดรั้บเงิน และนายจ้าง

ส่วนมากยินยอมจ่ายเงินโดยไม่ตอ้งออกคาํสัง แต่เมือพนกังานตรวจแรงงานออกคาํสัง

พบว่าโดยส่วนใหญ่นายจา้งไม่ปฏิบตัิตามคาํสังพนกังานตรวจแรงงานและถูกดาํเนินคดี

เนืองจากไม่ปฏิบติัตามคาํสงัพนกังานตรวจแรงงาน  

2. จากการศึกษาประสิทธิผลในการดําเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

กรณีศึกษาสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร สรุปไดว้่า

ประสิทธิผลในการดําเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้างสํานักงานสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 ดา้นการบรรลุเป้าหมาย พบว่า การดาํเนินการ

ตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งของพนกังานตรวจแรงงานแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีกาํหนด

ทงัหมด ยกเวน้กรณีทีมีความซบัซอ้นทีพนกังานตรวจแรงงานสามารถขอขยายระยะเวลา

ได้อีกไม่เกินสามสิบวนั ซึงจากสถิติทีผ่านมาพบว่ามีการขยายเวลาในการพิจารณา

วนิิจฉยันอ้ยมาก ส่วนผลการดาํเนินการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งทีพนกังาน

ตรวจแรงงานตอ้งพิจารณาวนิิจฉยัว่าลูกจา้งผูร้้องมีสิทธิไดรั้บเงินตามทียนืคาํร้องหรือไม่ 

นนั ขึนอยูก่บัขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานในแต่ละกรณี โดยผลการดาํเนินการจาํแนก

เป็นกรณี ดงันี กรณีทีหนึง พนกังานตรวจแรงงานไม่ตอ้งดาํเนินการวินิจฉัยออกคาํสัง 

เป็นกรณีทีนายจา้งลูกจา้งสามารถเจรจาประนีประนอมกนัไดจ้ึงถอนคาํร้อง กรณีทีสอง 

พนกังานตรวจแรงงานพิจารณาวินิจฉัยออกคาํสังให้นายจา้งจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกจา้งตามสิทธิ 

กรณีทีสาม พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาวินิจฉัยออกคาํสังว่าลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บ

เงินตามทียนืคาํร้อง ผลการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งจะประสบผลสําเร็จได้

ขึนอยูก่บัปัจจยัหลายอย่างซึงการร่วมมือร่วมใจของพนกังานเจา้หนา้ผูป้ฏิบติังานถือเป็น

สิงสําคญัทีทาํให้การดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจา้งจะประสบผลสําเร็จ เนืองดว้ย

ลกัษณะของการดาํเนินการตอ้งมีการสืบ แสวงหาขอ้เท็จจริง และพยานหลกัฐานต่างๆ 

ซึงเป็นสิงจาํเป็นทีพนักงานตรวจแรงงานผูป้ฏิบตัิงานตอ้งอาศยัการร่วมมือร่วมใจกนั

ในการดาํเนินการ ดา้นการปรับตวัขององค์กรพบว่า สํานกังานสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 มีการปรับตวัเพือรองรับการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจ

และสังคม ดงันี 1) มีการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ ให้ลูกจา้ง สามารถยืนคาํร้อง
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ผ่านอินเทอร์เน็ตได ้2) การปรับตวัดา้นการให้บริการ เพือเป็นการอาํนวยความสะดวก

และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งทวัถึง รวมทงัสร้างความพึงพอใจให้กบั

ประชาชนผูม้าติดต่อรับบริการสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

พืนที 3 มีคาํสังแต่งตงัเจ้าหน้าทีผูป้ฏิบัติงานในการรับคาํร้องทุกข์ด้านแรงงาน ให้

คาํปรึกษาด้านแรงงานสําหรับบริการประชาชนในช่วงเวลาพกักลางวนั ระหว่างเวลา 

12.00 - 13.00 น. พร้อมทงัได้มีการจดัทาํคู่มือสําหรับประชาชนโดยมีเป้าหมายเพือ

อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิมประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงาน 

สร้างใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน เปิดเผยขนัตอน ระยะเวลาใหป้ระชาชนทราบ 

รวมทงักาํหนดให้บุคลากรจดัทาํแผนพฒันารายบุคคลสําหรับพฒันาขีดความสามารถ

ของบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะตามมาตรฐานทีส่วนราชการกาํหนด เพือ

ผลกัดันให้บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองเพือปรับปรุงและพฒันาผลการปฏิบตัิงาน มีการ

ดําเนินการอย่างต่อเนืองและเป็นระบบ สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าด้วยผลการ

ปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพสูงขึน เป็นการพฒันาขีดความสามารถบุคลากรทีมีอยู่ให้ดี

ยงิขึน มีการติดตามผลการพฒันาศกัยภาพตามแผนพฒันารายบุคคลอยา่งสมาํเสมอ มีการ

จดัอบรมในห้องเรียนเพิมความรู้ความสามารถให้กบับุคลากรเพือให้ประชาชนผูม้ารับ

บริการไดรั้บบริการทีดีทีสุด 3) มีการปรับตวัดา้นการบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน

รัฐ สํานักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 มีการบูรณาการ

กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในการเขา้คน้ขอ้มูลจากระบบคลงัขอ้มูล

ธุรกิจ เพือสืบคน้ขอ้มูลนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอาํนวยความสะดวก

แก่ลูกจ้างทีไม่ทราบข้อมูลของนายจ้าง ด้านความพึงพอใจของผูรั้บบริการในการ

ดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจา้งได้รับความสะดวกในการยืนคาํร้อง เจ้าหน้าที

พยายามช่วยเหลือลูกจา้งอยา่งเตม็ทีในการดาํเนินการเพือใหน้ายจา้งจ่ายเงินใหก้บัลูกจา้ง

ตามสิทธิ เจา้หนา้ทีใส่ใจในการใหบ้ริการดียมิแยม้และอธัยาศยั เจา้หนา้ทีใหค้าํแนะนาํดี 

รวมถึงแจง้ขนัตอนในการดําเนินการให้ทราบ  มีการจัดระบบการเรียกคิวทีมีความ

ชดัเจนไม่ทาํใหเ้กิดความวุ่นวาย สิงทีทาํให้รู้สึกประทบัใจและพึงพอใจมากทีสุดคือการ

ดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งไม่เสียค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการทุกขนัตอน เป็น
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ประโยชน์แก่ลูกจา้งมาก การทีหน่วยงานของรัฐให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายเป็น

การช่วยเหลือลูกจา้งซึงลูกจา้งไดรั้บประโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง 

3. จากการศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคทีพบในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกขข์อง

ลูกจา้ง สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพนืที 3 สรุปไดด้งันี 

3.1 ปัญหาดา้นพืนที สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

พนืที 3 มีเขตพนืทีรับผดิชอบครอบคลุมหกเขตพืนทีของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย

เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตคลองเตย เขตวฒันา และเขตพระโขนง ซึง

ครอบคลุมพนืทีเป็นบริเวณกวา้งและมีจาํนวนสถานประกอบกิจการทีอยู่ภายใตก้ารดูแล

เป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดปัญหาในการดาํเนินการคือการทีพืนทีรับผิดชอบอยู่ไกลจาก

ทีตงัของสาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 เมือพนกังาน

ตรวจแรงงานมีหนังสือเชิญนายจา้งมาให้ขอ้เท็จจริงนายจา้งบางรายไม่มาพบเนืองจาก

ระยะทางไกล การเดินทางหากไม่มีรถส่วนตวัเดินทางลาํบาก ทีจอดรถทีถูกจดัสรรไวใ้ห้

สาํหรับประชาชนผูม้าติดต่อมีไม่เพียงพอ เนืองจากมีผูม้าใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก 

3.2 ปัญหาดา้นบุคลากร สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

พืนที 3 พบว่า โครงสร้างการบริหารดา้นบุคลากรยงัไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานและ

พืนทีรับผิดชอบ เนืองมาจากสภาพเศรษฐกิจมีการขยายตวั สถานประกอบการมีจาํนวน

มากขึน ลูกจา้งเพมิจาํนวนขึนอยา่งรวดเร็ว แต่โครงสร้างบุคลากรยงัไม่สอดคลอ้งกบัการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจ จาํนวนบุคลากรผูป้ฏิบติังานไม่ไดถู้กปรับเพิมขึนตามปริมาณงาน 

และยงัมีปัญหาเรืองความล่าชา้ในการจดัสรรบุคลากรมาทดแทนอตัราทีว่างอยู ่ทีผ่านมา

มีข้าราชการหลายคนทีเขา้มาทาํงานไดไ้ม่นานแลว้ลาออกไป หรือขอโอนยา้ยไปอยู่

หน่วยงานอืนจึงเป็นปัญหาต่อการปฏิบติังานเป็นอยา่งมากทาํใหเ้กิดความไม่ต่อเนืองใน

การปฏิบัติงานและส่งผลต่อภาพรวมของสํานักงานในการกาํจัดสรรเป้าหมายการ

ปฏิบติังาน รวมถึงทาํใหบุ้คลากรทียงัปฏิบตัิงานอยูต่อ้งแบกรับปริมาณงานทีเพมิมากขึน  

3.3 ปัญหาด้านการวินิจฉัยคาํร้อง สํานักงานสวสัดิการและคุ ้มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพืนที 3 พบว่าปัญหาการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากลูกจา้งและนายจา้ง

และปัญหาการขาดพยาน เอกสาร และหลกัฐาน เป็นปัญหาอย่างยิงในการพิจารณา

วนิิจฉยัคาํร้องของลูกจา้ง เมือพนกังานตรวจแรงงานมีหนงัสือใหน้ายจา้งมาพบเพือชีแจง
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ขอ้เท็จจริงหากนายจา้งไม่มาพบพนักงานตรวจแรงงาน และเมือมีหนงัสือให้ลูกจา้งนาํ

พยานหลกัฐานต่างๆมามอบเพือประกอบการวินิจฉัยปรากฏว่าลูกจา้งไม่มาพบ ทาํให้

พนกังานตรวจแรงงานตอ้งลงพนืทีเพอืไปหาขอ้มูลเพอืพิจารณาวนิิจฉยัคาํร้องวา่ลูกจา้งมี

สิทธิได้รับเงินตามทียืนคาํร้องหรือไม่ อย่างไร การทีไม่มาพบเป็นการปิดโอกาสที

พนกังานตรวจแรงงานให้คู่กรณีทงัสองฝ่ายทีจะไดท้ราบขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอและมี

โอกาสได้โต้แยง้แสดงพยานหลกัฐานของตน การทีพนักงานตรวจแรงงานพิจารณา

ข้อเท็จจริงเท่าทีปรากฏและออกคาํสังอาจทาํให้คาํวินิจฉัยนันไม่ชัดเจนนาํไปสู่การ

อุทธรณ์คาํสังพนกังานตรวจแรงงาน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นด้านประสิทธิผลในการดําเนินการตามคําร้องทุกข์ของลกูจ้าง กรณีศึกษา

สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสิทธิผล

ของการดําเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจ้างทีสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 มีประสิทธิผลในการดาํเนินการ เนืองจากดาํเนินการ

ตามคาํร้องทุกขข์องลูกจา้งของพนกังานตรวจแรงงานแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีกาํหนด 

ผลการดาํเนินการส่วนใหญ่ลูกจา้งไดรั้บเงินตามทียืนคาํร้องและการร่วมมือร่วมใจของ

ผูป้ฏิบติังานมีผลต่อความสําเร็จของการดาํเนินการตามคาํร้อง สํานกังานสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 มีการปรับตวัเพือรองรับการเปลียนแปลงของ

เศรษฐกิจและสังคม ดงันี การปรับตวัดา้นการนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชโ้ดยใหลู้กจา้ง

สามารถยืนคาํร้องผ่านอินเทอร์เน็ตได ้เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางมายนืคาํร้อง

และอาํนวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัลูกจา้ง การปรับตวัด้านการให้บริการมี

เจา้หนา้ทีเวรรับคาํร้องประจาํวนัปฏิบตัิหนา้ทีในการรับคาํร้องทุกขด์า้นแรงงาน ในช่วง

เวลาพกักลางวนัระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. นอกจากนียงัไดมี้การจดัทาํคู่มือสําหรับ

ประชาชนโดยมีเป้าหมายเพืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นการเพิม

ประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงาน สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิ

ราชการ เพือคุณภาพการให้บริการประชาชนไดก้าํหนดให้บุคลากรผูป้ฏิบติังานจดัทาํ

แผนพฒันารายบุคคล สําหรับพฒันาขีดความสามารถให้มีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ



 12

ตามมาตรฐานทีส่วนราชการกาํหนด หรือทีจาํเป็นในตาํแหน่งงาน เพือผลกัดันให้

บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองเพอืปรับปรุง และพฒันาผลการปฏิบตัิงาน โดยดาํเนินการอย่าง

ต่อเนืองเป็นระบบ สะทอ้นใหเ้ห็นความกา้วหนา้ดว้ยผลการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ

สูงขึน เป็นการพฒันาขีดความสามารถบุคลากรทีมีอยู่ให้ดียิงขึน มีการติดตามผลการ

พฒันาศกัยภาพตามแผนพฒันารายบุคคลอยา่งสมาํเสมอ มีการจดัอบรมในห้องเรียนเพิม

ความรู้ความสามารถใหก้บับุคลากรเพอืใหป้ระชาชนผูม้ารับบริการไดรั้บบริการทีดีทีสุด 

และยงัมีการปรับตวัเพอืรองรับลูกจา้งชาวต่างชาติทีมายนืคาํร้องมีการจดัทาํแบบคาํร้องที

เป็นภาษาองักฤษเพืออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกจา้งต่างชาติด้วย จุดมุ่งหมายหลกั

เพือให้ลูกจา้งทุกคนสามารถเขา้ถึงการให้บริการไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั มีการปรับตวัดา้น

การบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงานรัฐ สํานักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพืนที 3 มีการบูรณาการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ในการเขา้คน้ข้อมูลจากระบบคลงัขอ้มูลธุรกิจ เพือสืบคน้ข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิด พาร์สัน (Parsons อา้งถึงใน บุญเลิศ แซ่โงว้ 

2544, หนา้ 18) ทีไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัการใชค้วามเป็นระบบขององคก์ารเป็นเครืองมือ

วดัความมีประสิทธิผลขององคก์ารระบุกิจกรรม 4 ประเภททีองคก์ารจาํเป็นตอ้งกระทาํ 

ประกอบดว้ยการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การบรรลุเป้าหมาย  การประสานอนัเป็น

หนึงเดียวกนั และสิงทีซ่อนเร้นซึงหมายถึง การรักษารูปแบบหรือดาํรงไวซึ้งสัญลกัษณ์

ทางวฒันธรรมและการจูงใจของหน่วยงาน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการวินิจฉัย

องคก์ารทีมีประสิทธิผล ของมนูญ วงศน์ารี (อา้งถึงใน วิกรม ลิมสถิรานนัท,์ 2545, หนา้ 12) 

ทีไดแ้สดงทรรศนะถึงเกณฑใ์นการวินิจฉัยองคก์ารทีมีประสิทธิผลไวว้่า ประสิทธิผลคือ

ความร่วมมือช่วยกนัทาํงานโดยมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย และความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอ

ขอ้คิดเห็นจากความรู้สึกของตนเองในการแกไ้ขปัญหา การแกไ้ขปัญหานนัจะเป็นการ

ปฏิบตัิทีมุ่งต่อผลอย่างแทจ้ริง และบรรยากาศการทาํงานเป็นไปในรูปแบบทีให้ความ

ร่วมมือช่วยเหลือเกือกูลอย่างอิสระโดยเต็มใจและไม่ถูกบงัคบั โดยสรุปลกัษณะของ

องค์การทีมีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี มีความเป็นอันหนึงอันเดียวกันในองค์การ

สามารถผสมผสานความตอ้งการของสมาชิกได ้มีการปรับตวัขององคก์ารใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพแวดลอ้มทียืดหยุน่ มีการปรับตวัขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางสังคม 
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และมีผลผลิตทีสูงขององค์การ ในด้านการให้บริการและความพึงพอใจของผูม้ารับ

บริการ ผูรั้บบริการได้รับความสะดวกในการยืนคาํร้อง เนืองจากสํานักงานสวสัดิการ

และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พืนที 3 มีการจัดระบบการเรียกคิวทีมีความ

ชดัเจนไม่ทาํใหเ้กิดความวุ่นวาย เจา้หนา้ทีใส่ใจในการให้บริการดียมิแยม้และอธัยาศยัดี 

มีการชีแจงลายละเอียดและขนัตอนในการดาํเนินการให้ผูรั้บบริการทราบ ตลอดจนมี

การแจง้ผลความคืบหนา้ของการดาํเนินการใหก้บัลูกจา้งอยา่งสมาํเสมอตลอดระยะเวลา

ของการดาํเนินการ สิงทีทาํให้ผูม้ารับบริการพึงพอใจมากคือการให้บริการโดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทุกขันตอน ลักษณะการดําเนินด้านการให้บริการของ

สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พนืที 3 สอดคลอ้งกบัแนวคิด

เกียวกบัการให้บริการสาธารณะของกุลธน ธนาพงศธร (อ้างถึงใน ไพศาล ประโพธิ

เทศ,2547, หนา้ 13-14) กล่าววา่ หลกัการ ใหบ้ริการ ไดแ้ก่ หลกัความสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และ บริการทีองคก์ารจดัใหน้นั จะตอ้ง

ตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทงัหมด มิใช่เป็นการจดัให้แก่

บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยเฉพาะ หลกัความสมาํเสมอ คือการให้บริการนัน ๆ ต้อง

ดาํเนินไปอยา่งต่อเนือง หลกัความเสมอภาค บริการทีจดันนัจะตอ้งให้แก่ผูม้าใชบ้ริการ

ทุกคนอยา่งเสมอหนา้ และเท่าเทียมกนั หลกัความปลอดภยัเรืองค่าใชจ่้ายทีตอ้งใชไ้ปใน

การบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกวา่ผลทีจะไดรั้บ และหลกัความสะดวกในการบริการที

จดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะทีปฏิบติัไดง่้ายสะดวกสบายสินเปลือง

ทรัพยากรไม่มาก  

 ประเด็นด้านปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามคําร้องทุกข์ของลูกจ้าง 

กรณีศึกษาสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพืนที 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า 

มีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ 3 ดา้นคือ ดา้นพืนที ดา้นบุคลากร และดา้นการ

วนิิจฉยัคาํร้อง สาํนกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 มีพืนที

รับผิดชอบครอบคลุมหกเขตพืนทีของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยเขตประเวศ 

เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตคลองเตย เขตวฒันา และเขตพระโขนง ซึงครอบคลุมพนืที

เป็นบริเวณกวา้งและมีจาํนวนสถานประกอบกิจการทีอยู่ภายใตก้ารดูแลเป็นจาํนวนมาก 
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การทีพืนทีรับผิดชอบอยู่ไกลจากทีตังของสํานักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพืนที 3 ทาํให้เมือพนักงานตรวจแรงงานมีหนงัสือเชิญนายจา้งมาพบ

เพอืใหข้อ้เท็จจริงนายจา้งบางรายไม่มาพบเนืองจากไกล เดินทางไม่สะดวก ปัญหาดา้น

บุคลากรของสํานกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรุงเทพมหานครพืนที 3 พบว่า 

โครงสร้างการบริหารดา้นบุคลากรยงัไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานและพืนทีรับผิดชอบ 

และยงัมีปัญหาการลาออกของบุคลากรทีทาํให้เกิดปัญหาดา้นความไม่ต่อเนืองของงาน

ทีรับผิดชอบ ทาํให้บุคลากรผูป้ฏิบตัิงานตอ้งแบกรับปริมาณงานทีเพิมมากขึน ปัญหา

ด้านการวินิจฉัยคาํร้องพบว่า การไม่ไดรั้บความร่วมมือจากลูกจา้งและนายจ้างและ

ปัญหาการขาดพยาน เอกสาร และหลกัฐาน เป็นปัญหาอยา่งยงิในการพิจารณาวินิจฉยัคาํ

ร้องของลูกจา้ง เมือพนกังานตรวจแรงงานมีหนงัสือให้นายจา้งและลูกจา้งมาพบเพือให้

ขอ้เท็จจริงและนาํส่งพยานหลกัฐาน เมือไม่มีผูใ้ดมาพบพนักงานตรวจแรงงานตอ้งลง

พืนทีเพือไปหาข้อมูลประกอบการวินิจฉัยค ําร้อง พนกังานตรวจแรงงานจึงตอ้ง

พิจารณาขอ้เท็จจริงเท่าทีปรากฏและออกคาํสัง อาจทาํให้คาํวินิจฉัยนันไม่ชัดเจน

นําไปสู่การอุทธรณ์คาํสังพนักงานตรวจแรงงาน การให้โอกาสแก่คู่กรณีได้ทราบ

ขอ้เทจ็จริงและมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานของตนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

กุลธน ธนาพงศธร (อา้งถึงใน ไพศาล ประโพธิเทศ,2547, หน้า 13-14) ตามหลกัความ

เสมอภาคของการใหบ้ริการ  

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกียวกบัประสิทธิผลในการดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของ

ลูกจ้างในพืนทีอืนๆ ของประเทศด้วย เพือเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรค์ในการ

ดาํเนินการตามคาํร้องทุกข์ของลูกจา้งในแต่ละพืนที เพือให้การดาํเนินการตามคาํร้อง

ทุกขข์องลูกจา้งมีประสิทธิผลมากยงิขึนมีการดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ควรมีการศึกษาทัศนะของผูป้ระกอบการทีมีต่อพระราชบัญญัติคุม้ครอง

แรงงาน 2541 วา่นายจา้งมีความเห็นอยา่งไร คิดวา่กฎหมายดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ดา้นแรงงานในปัจจุบนัหรือไม่ นายจา้งไดรั้บผลกระทบอยา่งไรบา้ง เพือเป็น

การรับฟังขอ้คิดเห็นจากฝ่ายนายจา้งนาํไปสู่การปรับปรุงกฎหมายต่อไป 
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