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เรื่อง แนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการให้ บริการ
: กรณีศึกษากองบังคับการตรวจคนเข้ าเมือง 1
จัดทําโดย พันตํารวจเอก ทิฆมั พร แก้ วขาว
รหัส 4036

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการฝึ กอบรม
หลักสู ตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 2555
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ลิขสิ ทธิ์ของกระทรวงการต่ างประเทศ

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง แนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการให้ บริการ
: กรณีศึกษากองบังคับการตรวจคนเข้ าเมือง 1

จัดทําโดย พันตํารวจเอก ทิฆมั พร แก้ วขาว
รหัส 4036

หลักสู ตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 ปี 2555
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
รายงานนีเ้ ป็ นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การอํานวยความสะดวกและการให้บริ การทางด้านการขออยูต่ ่อ การขอรับการตรวจลงตรา
และการแก้ไขการตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวและครอบครัวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
ถือเป็ น
ภารกิจหลักที่มีความสําคัญยิง่ ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพือ่
เป็ นการดึงดูดแก่นกั ท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น รวมถึงกลุ่มนักลงทุน
เพื่อเข้ามาลงทุนในประเทศให้มากขึ้น และยังถือเป็ นหน้าที่สาํ คัญที่ถูกกําหนดไว้ในนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติดว้ ย
การอํานวยความสะดวกและการให้บริ การด้านพิธีการเข้าเมืองดังกล่าว จะต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุ งคุณภาพของการให้บริ การต่างๆ ให้มีคุณภาพอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ การบริ การของกอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ที่ผา่ นมา ได้ยดึ การทํางานตามนโยบายของสํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง และสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์และพันธกิจ สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ประชาชนผูม้ าติดต่อรับบริ การได้ดีในระดับหนึ่ง แต่กย็ งั คงพัฒนาและปรับปรุ งการบริ การให้
มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจะต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพงาน
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชนผูม้ าขอรับ
บริ การดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
บริ การอย่างยัง่ ยืนด้วย
การศึกษาแนวทางเพิม่ ประสิ ทธิภาพการให้บริ การของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
เพื่อปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การที่ดีข้ ึนนั้น ผูศ้ ึกษาได้นาํ แนวทางการวิเคราะห์ SWOT Analysis
มาใช้ในการอธิบายจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการให้บริ การของกองบังคับการตรวจ
คนเข้าเมือง 1 และพบว่าจุดแข็งของหน่วยงานที่สาํ คัญ คือ คนหรื อบุคลากรซึ่งจะมีบทบาทที่สาํ คัญ
ต่อการให้บริ การ และสามารถที่จะทําการปรับปรุ งให้บริ การให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น ส่ วนจุดอ่อนที่
ศึกษาพบ คือ เรื่ องงานและเรื่ องของกฎและระเบียบทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทาํ ให้การ
ปฏิบตั ิงานต่างๆ
ของหน่วยงานขาดความคล่องตัวและส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการ
ให้บริ การแก่ประชาชนโดยรวม ดังนั้น จึงทําให้กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สามารถทําการ
กําหนดจุดเป้ าหมายที่พึงประสงค์ในการให้บริ การที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานมีประสิ ทธิภาพและ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผูม้ ารับบริ การได้
นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษา ได้พิจารณานําทฤษฎีการบริ หาร Total Quality Management –TQM
มาใช้เป็ นหลักในการดําเนินการปรับปรุ งการให้บริ การ เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าว เน้นการ
สร้างความพึงพอใจแก่ผรู ้ ับบริ การเป็ นจุดหมายสูงสุ ด
และบุคลากรของกองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง 1 ทุกระดับและทุกหน่วยงานในสังกัด ต้องเข้ามามีส่วนร่ วมขับเคลื่อนการปรับปรุ งและ

จ
พัฒนาการบริ การของหน่วยงานให้มีมาตรฐานที่ดีข้ ึนและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยที่ ผูบ้ ริ หาร
จะต้องมีศรัทธาและความมุ่งมัน่ มีสภาวะผูน้ าํ และความกล้า ตลอดจนต้องมีการบริ หารอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อสามารถสร้างศรัทธา และความร่ วมมือ กับบุคลากรทุกคน โดยจะมีการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุ งการดําเนินงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมระหว่างการปรับปรุ ง
คุณภาพการบริ การตลอดเวลา เพื่อให้การบริ การมีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ยงั่ ยืนสื บไป
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จากการศึกษาการให้บริ การของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
จะปรากฏผลการศึกษา และการประเมินผลการให้บริ การจากประชาชนผูม้ าติดต่อว่ามีการบริ การ
ที่ดี ก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษา ยังไม่มากพอที่จะสะท้อนความพึงพอใจที่แท้จริ งของ
ประชาชนผูร้ ับบริ การได้ แต่ได้พบว่าผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการ
ปรับปรุ งการให้บริ การว่าน่าจะดําเนินการมาอย่างถูกแนวทางแล้ว และกองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 1 จะต้องไม่หยุดนิ่งและพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา โดยจะต้องยึดมัน่ กับ
เป้ าหมายสู งสุ ดของการให้บริ การโดยทุ่มเททรัพยากร สรรพกําลัง เพื่อทําการปรับปรุ งการบริ การ
ให้มีคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และโปร่ งใสอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนตลอดไป.

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผูศ้ ึกษาประสงค์ที่จะให้รายงานส่ วนบุคคลฉบับนี้
เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งงาน
ด้านการให้บริ การแก่ประชาชนผูม้ ารับบริ การ ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการรับบริ การ และ ประสบปัญหากับ
การให้บริ การ เพื่อให้สามารถให้การบริ การที่มีมาตรฐาน และมีประสิ ทธิภาพอย่างดี จนเป็ นที่
พึงพอใจแก่ประชาชนผูร้ ับบริ การ
รายงานชิ้นนี้
สําเร็ จลุล่วงด้วยดี
ด้วยความอนุเคราะห์และคําแนะนําอันมีค่ายิง่ จาก
ท่านคณะอาจารย์ ที่ปรึ กษา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุ รชัย ศิริไกร เอกอัครราชทูต
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม ที่ได้กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการ
ให้คาํ แนะนําที่เป็ นประโยชน์ และช่วยลดความกังวลใจในการศึกษาและจัดทํารายงานส่ วนบุคคล
จนกระทัง่ เป็ นรายงาน
นับแต่เริ่ มการนําเสนอกรอบรายงานการศึกษาส่ วนบุคคลเป็ นครั้งแรก
ฉบับที่สมบูรณ์
ผูศ้ ึกษาขอขอบคุณ ผูบ้ งั คับบัญชา และข้าราชการตํารวจทุกคนของกองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง 1 ที่ได้ให้โอกาส กําลังใจ ความร่ วมมือ ให้ขอ้ มูล และข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ กับทั้ง
ร่ วมกันปฏิบตั ิงานต่าๆ เพื่อปรับปรุ งการให้บริ การอย่างเต็มกําลังจนบังเกิดประสิ ทธิผลเป็ นอย่างดี
ขอบคุณเพื่อนๆ ร่ วมรุ่ น นบท. รุ่ นที่ 4 ทุกคนที่ได้ร่วมกันเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การให้กาํ ลังใจ ตลอดจขคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ยงิ่ ในการศึกษาครั้งนี้
ขอบคุณข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทุกๆ คน
ที่มีส่วนสําคัญอย่างยิง่ ในการจัดการอบรมหลักสูตร นบท. รุ่ นที่ 4 นับแต่การจัดการด้านสารัตถะ
และการดูแลอํานวยความสะดวกทุกอย่าง ด้วยไมตรี จิต และความเอาใจใส่ อย่างดีเยีย่ มมาโดยตลอด
ก่อน และการดําเนินงานในหลักสูตรนี้
ขอขอบคุณผูบ้ งั คับบัญชาทุก ๆ ท่านตั้งแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั ตลอดจนเพื่อนข้าราชการ
ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนสนับสนุน
และให้กาํ ลังใจในการปฏิบตั ิราชการตลอดมา
ท้ายสุ ดขอกราบขอบพระคุณบิดา และมารดา ครู อาจารย์ผปู ้ ระสิ ทธิ์ประสาทวิทยาการ
ทุก ๆ ท่านที่มีส่วนทําให้ผศู ้ ึกษามีวนั นี้ได้ รวมทั้งภรรยาและครอบครัว ที่เป็ นกําลังใจมาโดยตลอด.
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ตารางที่ 2 แสดงสถิติจาํ นวนผูเ้ ดินทางเข้าราชอาณาจักรสู งสุ ด 9 สัญชาติแรก
เปรี ยบเทียบปี 2552 – 2554
ตารางที่ 3 แสดงสถิติการให้บริ การแก่คนต่างด้าวที่มาขออยูต่ ่อในราชอาณาจักร
ทําการเปรี ยบเทียบปี 2553 – 2555 (เฉพาะเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555)
ตารางที่ 4 แสดงสถิติการให้บริ การแก่คนต่างด้าวที่มารับบริ การการตรวจลงตรา
ทําการเปรี ยบเทียบปี 2553 – 2555 (เฉพาะเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555)
ตารางที่ 5 แสดงสถิติการให้บริ การแก่คนต่างด้าวที่มารับบริ การการสลักหลังแจ้ง
ออกไปนอกราชอาณาจักร ทําการเปรี ยบเทียบปี 2553 – 2555
(เฉพาะเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555)
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สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงวงจรเดมมิ่ง
ภาพที่ 2 แสดงโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tri-component attitude model)
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็ นหน่ วยงานสําคัญของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ในด้าน
การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาํ แนะนํา และเสนอแนะการปฏิบตั ิงานให้แก่ผบู ้ งั คับบัญชา
ตามอํานาจหน้าที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตาม
พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง กฏหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทัว่ ราชอาณาจักร งานด้าน
ตรวจคนเข้าเมืองตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร
รวมถึง งานการให้บริ การแก่ประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ที่มารับการบริ การตามนโยบาย
ของรั ฐด้านส่ งเสริ มการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยปรากฏในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าคนต่างด้าว เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสถิติการเดินทางเข้าราชอาณาจักรเปรี ยบเทียบปี 2552 – 2555
(มกราคม ถึง กรกฎาคม 2555)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

ปี 52
1,032,104
946,545
1,070,982
1,023,328
814,131
804,759
963,475
969,772
939,047
1,157,559

ปี 53
1,314,387
1,263,752
1,259,469
1,045,248
743,887
817,119
1,113,504
1,075,780
1,021,395
1,222,838

เพิม่ /ลด
27.4
33.5
17.6
2.1
-8.6
1.5
15.6
10.9
8.8
5.6

ปี 54
1,466,223
1,381,542
1,431,653
1,378,609
1,214,677
1,219,156
1,415,958
1,355,048
1,243,022
1,264,404

เพิม่ /ลด
11.6
9.3
13.7
31.9
63.3
49.2
27.2
26.0
21.7
3.4

ปี 55
1,511,815
1,463,305
1,560,566
1,549,107
1,214,677
1,359,386
1,363,794

เพิม่ /ลด
3.1
5.9
9.0
12.4
63.3
11.9
11.9

2
ตารางที่ 1 (ต่อ)
พ.ย.
ธ.ค.
รวม

ปี 52
1,203,678
1,374,863
12,300,243

ปี 53
1,288,123
1,464,847
13,630,349

เพิม่ /ลด
7.02
6.5
10.8

ปี 54
977,125
1,403,660
15,751,077

เพิม่ /ลด
-24.1
-4.2
15.6

ปี 55

เพิม่ /ลด

ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
สัญชาติ ที่มีการเดิ นทางเข้าราชอาณาจักรไทยมากที่สุด 9 อันดับแรก ในช่ วงปี 2552 –
2554 ปรากฏตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงสถิติจาํ นวนผูเ้ ดินทางเข้าราชอาณาจักรสูงสุ ด 9 สัญชาติแรก เปรี ยบเทียบปี 2552 – 2554
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สั ญชาติ
China
Japan
India
Russian Federation
Republic of Korea
United Kingdom
British Citizen
United States
Australia
Germany

2552
IN
662,156
939,002
581,360
275,892
429,572

OUT
634,266
877,980
565,337
258,485
379,434

2553
IN
875,837
932,125
718,023
485,379
571,572

OUT
835,203
874,580
700,013
463,613
517,695

2554

รวม

IN
1,304,018
1,067,258
869,042
734,172
709,861

OUT
1,256,346
992,554
847,265
709,718
673,664

5,567,826
5,683,499
4,281,040
2,927,259
3,281,798

690,190 603,346 659,962 575,545 683,728

587,803

3,800,574

536,564 503,312 514,073 485,962 565,290
436,616 387,232 425,929 375,346 502,991
486,733 387,063 515,332 404,984 523,784

528,731
432,542
413,038

3,133,932
2,560,656
2,730,934

ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
เมื่อคนต่างด้าวและครอบครัวได้เดิ นทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทางช่ องทางด่ าน
ตรวจคนเข้าเมือง และได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําด่านตรวจฯ ให้พาํ นัก
อยู่ตามระยะเวลาของประเภทการตรวจลงตรา (Visa) ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
แล้ว หากคนต่างด้าวผูน้ ้ นั ประสงค์จะพํานักอยู่ในราชอาณาจักรนานกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
ไว้ คนต่ างด้าวสามารถยื่นเรื่ องขออนุ ญาตพร้ อมแสดงเหตุ ผลความจํา เป็ น เช่ น เพื่ อเข้ารั บการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล หรื อเพื่อดูแลครอบครัวคนไทย หรื อเพื่อศึกษาในสถานศึกษาใน
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ประเทศ หรื อเพื่อลงทุนทําธุ รกิจในประเทศไทย ฯลฯ เป็ นต้น ต่อเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองผูม้ ี
อํานาจหน้าที่ เพื่ อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่ อไปได้อีก โดยที่ ผ่านมาจากสถิ ติการดําเนิ นงาน
ให้บริ การพบว่า ปริ มาณงานในการให้บริ การแก่คนต่างด้าวจะมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
การให้บริ การแก่ประชาชนถือเป็ นภารกิจหลักของงานราชการที่จะต้องดําเนินการ เพื่อให้
เกิ ดความสะดวก รวดเร็ ว และความประทับใจแก่ ผูม้ าติดต่อรั บบริ การ การพัฒนาของประเทศ
ประเทศไทยมี ก ารพัฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว ในทุ ก มิ ติ ท้ ัง มิ ติ ด้า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
นอกจากนั้น จากสถิติพบว่ามีอตั ราการเพิ่มขึ้นของจํานวนคนต่างด้าวและครอบครัวของคนต่างด้าว
ที่เดิ นทางเข้าประเทศไทย เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการประกอบการค้า ธุ รกิ จการลงทุน การเข้ามา
ท่องเที่ยว การเยีย่ มญาติพี่นอ้ งคนไทย อย่างเห็นได้ชดั ในทุกๆ ปี อีกด้วย
แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหน่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบในการให้ บริ ก ารอยู่ ต่ อใน
ราชอาณาจักรแก่ คนต่ างด้ าว
หน่วยงานของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริ การ พิจารณา
คําร้ อ งขออยู่ต่อ ในราชอาณาจัก รแก่ ค นต่ า งด้า วและครอบครั ว มี ก ระจายกัน อยู่ทวั่ ไปในพื้น ที่
กรุ งเทพมหานคร และตามจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ กว่า 20 แห่ ง ประสบปั ญหาการเพิ่มขึ้นของ
คนต่างด้าวที่มาทําการติดต่ออย่างต่อเนื่องทุกปี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็ นหน่วยงานที่มี
อํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริ การแก่ประชาชนผูม้ าติดต่อ ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
ในประเภทการขอรับบริ การของคนต่างด้าว ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 มีดงั นี้.(1) การรับการตรวจลงตรา (Visa Issuing) ได้แก่ กรณี ที่คนต่างด้าวยังมิได้รับการตรวจ
ลงตราฯ มาจากสถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ไทยในต่ า งประเทศก่ อ นเดิ น ทางเข้า ราชอาณาจัก ร
สามารถมารับบริ การการตรวจลงตรา เพื่อนําไปใช้ในการขออยูต่ ่อในราชอาณาจักรได้
(2) การแก้ไขการตรวจลงตรา (Visa Changing) ได้แก่ กรณี ที่คนต่างด้าวได้รับการ
ตรวจลงตราฯ มาจากสถานทู ต หรื อสถานกงสุ ล ไทยในต่ า งประเทศมาก่ อ นเดิ น ทางเข้า
ราชอาณาจักร แต่การตรวจลงตราดังกล่าวไม่สามารถไปใช้ในการขออยู่ต่อตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการของคนต่างด้าวได้ คนต่างด้าวสามารถมายื่นเรื่ องเพื่อแก้ไขการตรวจลงตราดังกล่าวให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการขออยูต่ ่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวได้
(3) การอยู่ต่อในราชอาณาจักร (Visa Extension) ได้แก่ กรณี ที่คนต่างด้าวมีความ
ประสงค์จะพํานักอยูใ่ นราชอาณาจักร
(4) การดําเนินงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (3) เช่น การคัดลอก ย้ายตรา
ประทับการตรวจลงตราด้านขาเข้าประเทศ ลงในหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ให้แก่คนต่างด้าว หรื อ
สลักหลังแจ้งออกนอกราชอาณาจักร (Re-entry) ฯลฯ เป็ นต้น
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ผูศ้ ึกษาจึงเห็นความจําเป็ นในการศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพ และพัฒนางาน
ด้านการให้บริ การแก่คนต่างด้าวเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากคนต่างด้าวให้สะดวก รวดเร็ ว ให้
มากขึ้น และสามารถทําการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบอีกด้วย เป็ นการดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติให้เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศเพิม่ มากขึ้น
การให้บริ การของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นหน่วยปฏิบตั ิงานหลักในการให้บริ การแก่คนต่างด้าว
เพื่อการอยู่ต่อในราชอาณาจักรในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ามีจาํ นวนคนต่างด้าว
และครอบครัวเดินทางมาติดต่อราชการ ณ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ มีจาํ นวนที่เพิ่มสู งมากขึ้น
ตามลําดับในแต่ละปี ดังนี้
(1) สถิติการให้บริ การแก่คนต่างด้าวที่มาขออยูต่ ่อในราชอาณาจักร ปรากกฎตามตารางที่
3 ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงสถิ ติ ก ารให้ บ ริ การแก่ ค นต่ า งด้ า วที่ ม าขออยู่ ต่ อ ในราชอาณาจัก ร ทํา การ
เปรี ยบเทียบปี 2553 – 2555 (เฉพาะเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555)
สถิติการให้ บริการ (ราย)
ปี พ.ศ.2553
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
มกราคม
12,697
16,169
17,940
กุมภาพันธ์
11,904
13,253
18,622
มีนาคม
14,425
15,097
20,578
เมษายน
11,007
13,826
15,361
พฤษภาคม
11,901
15,363
21,924
มิถุนายน
15,000
14,645
22,053
กรกฎาคม
13,460
14,581
สิ งหาคม
15,041
16,359
กันยายน
15,253
16,621
ตุลาคม
13,687
16,162
พฤศจิกายน
14,550
14,322
ธันวาคม
15,297
17,062
รวม
164,222
183,460
116,478
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
เดือน
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(2) สถิติการให้บริ การแก่คนต่างด้าวที่มารับการตรวจลงตรา ปรากฏตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงสถิ ติ ก ารให้ บ ริ การแก่ ค นต่ า งด้า วที่ ม ารั บ บริ การการตรวจลงตรา ทํา การ
เปรี ยบเทียบปี 2553 – 2555 (เฉพาะเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555)
สถิติการให้ บริการ (ราย)
ปี พ.ศ.2553
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
มกราคม
2,214
1,325
1,413
กุมภาพันธ์
2,504
1,356
718
มีนาคม
2,900
1,865
617
เมษายน
2,080
1,265
747
พฤษภาคม
2,124
1,693
1,817
มิถุนายน
2,583
1,758
1,826
กรกฎาคม
2,709
1,529
กันยายน
5,410
1,538
ตุลาคม
4,953
1,255
พฤศจิกายน
2,466
1,584
ธันวาคม
2,778
1,438
รวม
38,068
18,382
7,138
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
เดือน

(3) สถิ ติ ก ารให้ บ ริ การแก่ ค นต่ า งด้ า วที่ ม าขอรั บ การสลั ก หลัง แจ้ ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร เพื่อเดินทางกลับเข้ามาอีก (Re-Entry)
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ตารางที่ 5 แสดงสถิ ติการให้บริ การแก่ คนต่างด้าวที่มารั บบริ การการสลักหลังแจ้งออกไปนอก
ราชอาณาจักร ทําการเปรี ยบเทียบปี 2553 – 2555 (เฉพาะเดื อน มกราคม – มิถุนายน
2555)
สถิติการให้ บริการ (ราย)
ปี พ.ศ.2553
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
มกราคม
8,673
11,070
10,846
กุมภาพันธ์
9,698
13,417
10,584
มีนาคม
13,545
22,050
16,938
เมษายน
11,207
15,458
12,308
พฤษภาคม
6,380
11,722
11,356
มิถุนายน
12,515
12,901
12,291
กรกฎาคม
10,893
9,303
สิ งหาคม
9,817
11,115
กันยายน
12,132
13,201
ตุลาคม
11,527
15,996
พฤศจิกายน
10,982
12,905
ธันวาคม
13,104
12,978
รวม
130,473
162,116
74,323
ที่มา : สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
เดือน

ดังนั้น การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการให้บริ การแก่คนต่างด้าวและ
ครอบครัวผูม้ าติดต่อราชการ ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้ง จึงเป็ นประเด็นที่สมควรให้ทาํ การศึกษา เพื่อรับทราบถึงประสิ ทธิ ภาพของเจ้าพนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองในการให้บริ การ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของบุคคลากร
และองค์กรในการให้บริ การ และนอกจากนั้นแล้ว สมควรทําการศึกษาเพื่อการเตรี ยมความพร้อมใน
การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน (ASEAN COMMUNITY) ในปี พ.ศ.2558 ที่
คาดว่าจะมีจาํ นวนคนต่างด้าวเดิ นทางเข้าออกราชอาณาจักรในจํานวนที่ เพิ่มสู งกว่าที่เป็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั อีกด้วย เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมุ่งที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ปรับปรุ งงงานการให้บริ การเพื่อให้คนต่างด้าวและครอบครัวเกิดความสะดวก รวดเร็ ว
ความ
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พึงพอใจในการมาขอรั บบริ การที่มีความโปร่ งใสตรวจสอบได้ และยังเป็ นการกําหนดแนวทาง
เพื่อให้เกิดการประสานงานกับหน่ วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องในการขอรับการตรวจลงตรา การ
พิจารณาอนุ ญาตในการขออยู่ต่อ ภายใต้กรอบของความมัน่ คงของประเทศชาติ และความเป็ น
มาตรฐานสากลเป็ นหลักสําคัญ เพื่อรองรั บนโยบายของรั ฐบาลในการพัฒนาการบริ หารระบบ
ราชการเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ สามารถรองรับต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ให้แข่งขันกับนานาประเทศในภูมิภาคอาเซียน และที่เกี่ยวข้องต่อไป
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หา และ เพื่ อ ที่ จ ะหาแนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริ การแก่ ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ และ การขอรั บบริ การที่ เกี่ ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมื อง พ.ศ.2522 ณ หน่ วยงานในความรั บผิดชอบของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมื อง 1
(ศูนย์ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ) รองรั บนโยบายของรั ฐบาลด้านการให้บริ การ
ประชาชน ในมิติดา้ นพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อเป็ นการ
รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เห็นว่าเป็ นประเด็นที่มีความน่าสนใจอย่างยิง่ เพื่อเกิดประโยชน์
ของประเทศชาติ หน่ วยงาน และ การกําหนดแนวทางดําเนิ นการร่ วมกับหน่ วยงานราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ สภาความมัน่ คงแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ ว และความเป็ นมาตรฐาน ในการให้บริ การแก่ประชาชน ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว บังเกิด
ความพึงพอใจในการมาขอรับการบริ การ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความมัน่ คงของประเทศชาติ และ
ความเป็ นมาตรฐานสากล
1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
การให้ บ ริ ก ารแก่ ค นต่ า งด้า วและครอบครั ว ของกองบัง คับ การตรวจคนเข้า เมื อ ง 1
สํานักงานตรวจคนเมือง เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่ งเสริ มการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยวเพื่อให้คนต่างด้าวได้รับความสะดวกในการเดิ นทางเข้ามาในประเทศ เพื่อ
ลงทุ น และท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น การศึ กษาในครั้ งนี้ การศึ กษาในครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษามี ว ตั ถุ ประสงค์ใ น
การศึกษาดังนี้
ศึ ก ษาแนวทางการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพของเจ้า พนัก งานตรวจคนเข้า เมื อ ง 1 สํานัก งาน
ตรวจคนเข้าเมือง ในการให้บริ การแก่คนต่างด้าวและครอบครัวที่มารับบริ การ
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษาสภาพการให้บริ การแก่ คนต่ างด้าวและครอบครั วที่ มารั บบริ การทางด้าน
การขออยูต่ ่อในราชอาณาจักร และการขอรับการตรวจลงตราที่เกิดขึ้น โดยจะศึกษากรณี เฉพาะของ
การให้บริ การแก่ คนต่างด้าวและครอบครัว ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเพียงหน่วยงานเดียว โดยมีวิธีการศึกษาวิเคราะห์ดงั นี้
1.3.1 ทําการศึกษาการให้บริ การของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงานตรวจคน
เข้า เมื อ ง ในการให้ บ ริ ก ารแก่ ค นต่ า งด้า วและครอบครั ว ซึ่ งเดิ น ทางเข้า มาในราชอาณาจัก ร
อย่างถูกต้อง ที่ มาติ ดต่ อขอรั บบริ การ ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมื อง 1 สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในด้านการขออยูต่ ่อในราชอาณาจักร และ
การรับการตรวจลงตรา
1.3.2 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาในการให้บริ การแก่คนต่างด้าว และครอบครัว
ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องซึ่งมาขออยูใ่ นราชอาณาจักรต่อเนื่องจากกําหนดเวลาที่
ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ได้อนุ ญาตให้
คนต่างด้าวพํานักในราชอาณาจักรตามประเภทของการตรวจลงตราที่คนต่างด้าวได้ยื่นขอรับการ
ตรวจลงตรา จากสถานทูต หรื อสถานกงสุ ลไทย ในต่างประเทศจะสิ้ นสุ ดลง และ/หรื อ ในกรณี คน
ต่ า งด้า วและครอบครั ว ซึ่ ง มี สั ญ ชาติ ใ นกลุ่ ม ประเทศที่ ไ ด้รั บ การยกเว้น การตรวจลงตรา (Visa
Exemption) ที่มิได้ยนื่ ขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรื อสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศก่อน
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
1.3.3 การใช้หลักวิธีการวิเคราะห์ทางด้านบริ หารต่างๆ อาทิเช่น แนวคิดทางการบริ หาร
เรื่ อง Total Quality Management, การบริ หารตามแนวทาง SWOT Analysis
1.3.4 ศึกษาวิเคราะห์จากประสบการณ์การบริ หารงานที่ได้รับผิดชอบมาโดยตรง
1.3.5 ขอบเขตระยะเวลาในการศึ กษา ได้กาํ หนดช่ วงระยะเวลาทําการศึ กษา ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 15 กรกฎาคม 2555
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร เพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฎีแนวทางการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ, พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติปรับปรุ ง กระทรวง ทวง กรม พ.ศ.2545
1.4.2 ศึ ก ษาข้อ มู ล ปฐมภู มิ โดยศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ สภาพการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ปั ญ หา และอุ ป สรรคในการดํา เนิ น งาน และแนวทางการแก้ไ ขการให้ บ ริ การ
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โดยเกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จะดําเนิ นการด้วยการออกแบบสอบถาม
สัมภาษณ์ และทําบันทึกแสดงเป็ นแผนภูมิในการจัดเก็บข้อมูล
1.4.3 การออกแบบสอบถาม
1.4.5 การวิเคราะห์เป็ นร้อยละ และวิธีการทางสถิติ
1.5 ประโยชน์ ของการศึกษา
1.5.1 ทําให้เกิดข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปใช้สาํ หรับการปรับปรุ งงานด้านการให้บริ การแก่
คนต่างด้าวและครอบครั วในพื้นที่ให้บริ การที่ รับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
1.5.2 แนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเจ้าพนักงานในหน่ วยงาน กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อการให้บริ การแก่ประชาชนที่ติดต่อรับบริ การ
1.5.3 สนับสนุ นนโยบายของรั ฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ
การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)
1.5.4 เพื่อเสริ มสร้างองค์ความรู ้ ทักษะ และการบริ หารจัดการงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ให้มีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น สามารถทําการแข่งขันกับนานาอารยประเทศในมิติดต่างๆ ในระดับ
สากล
1.5.5 อาจเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งเชิงนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร ของ กอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยรวม เพื่อให้งานการให้บริ การมี
ประสิ ทธิภาพและเจ้าพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานมีจิตบริ การ (Service mind) ดีข้ ึนด้วย
1.6 นิยามศัพท์
1.6.1 ประสิ ทธิ ภ าพในการให้บริ ก าร หมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะปฏิ บตั ิ ง านในการ
ให้บริ การแก่ คนต่างด้าวและครอบครั วตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็ จลุล่วงอย่าง
รวดเร็ ว และทันกําหนดเวลา โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูท่ ้ งั คน และเครื่ องอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งมีการนําเทคนิ คต่างๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อลดขั้นตอน และ
เกิดความสะดวกมายิง่ ขึ้น
1.6.2 การขอรับการตรวจลงตรา หมายถึง คนต่างด้าวและครอบครัวที่ยงั มิได้ขอรับการ
ตรวจลงตราจากสถานทูต หรื อสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ด้วยเหตุที่เป็ นคนสัญชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ตามกฎหมาย มายืน่ ขอรับการตรวจลง
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ตราจาก เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมาย
1.6.3 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร หมายถึง คนต่างด้าวและครอบครั ว ที่ ได้รับการ
อนุญาตให้พาํ นักอยูใ่ นราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามช่องทางด่านตรวจคนเข้า
เมืองที่เดินทางเข้ามาตามประเภท และระยะเวลาของการตรวจลงตราตามประเภทการตรวจลงตรา
ที่ได้รับจากสถานทูตหรื อสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
นั้น ยืน่ เรื่ องต่อเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพํานักอยูใ่ นราชอาณาจักรโดยมีระยะเวลาต่อเนื่อง
ออกไปอีก มากเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้น
1.6.4 การปกครองบัง คับ บัญ ชา หมายถึ ง การที่ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อ หัว หน้า ควบคุ ม
การปฏิ บตั ิ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อลูกน้องของตนเอง ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่ หน่ วยงานได้
กําหนดไว้ ด้วยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้ อง

การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การของหน่ วยงาน กองบังคับการ
ตรวจคน เข้าเมือง 1 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้บงั เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลเป็ นที่
พึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ การได้ แ ก่ ค นต่ า งด้ า วและครอบครั ว ของคนต่ า งด้ า วนั้ น ผู ้ศึ ก ษาได้
ทําการค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพของหน่วยงาน เพื่อที่ตอ้ งการนําแนวคิด ทฤษฎี
การบริ หารงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็ นแนวทางในการศึกษา เพื่อที่จะนํามาปรับปรุ งการให้บริ การให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการบริหารแบบจัดการเชิงคุณภาพทัว่ ทั้งองค์ กร (Total Quality Management – TQM)
TQM หมายถึง ภาระผูกพันขององค์กรในระยะยาวในการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการทํางาน และการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันของพนักงานทุกคน
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนหรื อลูกค้า และ
เป็ นภาระหน้าที่ของผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรจะต้องเป็ นผูส้ ร้างสรรค์คุณภาพให้บงั เกิดขึ้นให้ได้
เพื่อการดําเนิ นวิถีชีวิตการทํางานในองค์กร กล่าวอีกนัยหนึ่ งได้ว่า TQM ก็คือการจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ หรื อ “การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กร” นัน่ เอง
สําหรั บความหมายของ TQM ที่ ให้ความหมายไว้โดย International Standard
Organization คือ “การบริ หารจัดองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่ องคุณภาพ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการมีส่วน
ร่ วมของพนักงานทุกคน โดยมีเป้ าหมายระยะยาวและให้ความสําคัญเรื่ องความพึงพอใจของลูกค้า
และประโยชน์ที่บุคลการในองค์กร และสังคมทัว่ ไปจะได้รับ
การบริ หารจัดการ TQM มีที่มาจากการบริ หารในประเทศญี่ปุ่น ช่วงประมาณ ค.ศ. 1950
ต่อมาประเทศตะวันตก ได้นาํ มาใช้กนั อย่างแพร่ หลายในช่วง ค.ศ.1980 ในวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ได้
ให้ความสําคัญกับทุกภาคส่ วนจององค์กร โดยที่การปฏิบตั ิงานต้องทําอย่างถูกต้องในครั้งแรก โดย
ต้องจํากัดความผิดพลาด หรื อการสิ้ นเปลืองให้ได้
อย่างไรก็ตาม ความหมายที่เป็ นที่ยอมรับกันตามมาตรฐานสากล คือ TQM หมายถึง “แนว
ทางการบริ ห ารที่ มุ่ ง เน้น คุ ณ ภาพ โดยสมาชิ ก ทุ ก คนในองค์ก รมี ส่ ว นร่ ว มและมุ่ ง หมายผลงาน

12
ระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรื อผูร้ ั บบริ การ รวมทั้งสร้ างผลประโยชน์ให้
สมาชิกในองค์กรและสังคม”
องค์ ประกอบของ TQM ทีส่ ํ าคัญได้ แก่
(1) ความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากสําหรับ TQM องค์กร
มี ความเชื่ อมัน่ ว่า หากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจแล้ว องค์กรจะประสบความสําเร็ จ
โดยที่องค์กร หรื อบริ ษทั ต้องไวต่อความต้องการของลูกค้า ทุกภาคส่ วนขององค์กรหนึ่ งๆ ย่อมมี
ส่ วนร่ วมใน Total Quality และภาคส่ วนต่างๆ ขององค์กรควรให้ความพึงพอใจแก่ภาคส่ วนอื่นๆ
ที่ประสานงานด้วย เนื่ องจากในบางครั้ง บางฝ่ ายอาจเปรี ยบเสมือนกับว่าเป็ นลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
ของอีกฝ่ ายหนึ่งขององค์กร ดังนั้น การให้ความ พึงพอใจแก่ลูกค้าภายในด้วยเช่นกัน
(2) ความเป็ นผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารระดับสู งในการนํา TQM มาใช้ในองค์กร การมีผบู ้ ริ หาร
ระดับสู งที่มีความใส่ ใจในการนําเอาความคิด TQM มาใช้ในองค์กรเป็ นเรื่ องที่สําคัญอย่างยิ่ง
ความพยายามที่จะนํา TQM มาใช้ในองค์กรมักไม่ประสบความสําเร็ จ หากผูบ้ ริ หารระดับสู งไม่มี
ความตั้งใจมุ่งมัน่ อย่างแท้จริ งที่จะนําแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบตั ิใช้ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรมีวิสัยทัศน์
และมีนโยบายขององค์กรที่ชดั เจนเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่ วน สามารถมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บริ การ
(3) การพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การให้ดีข้ ึนตลอดเวลา เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ สําหรับแนวคิด
TQM เพื่อทําความเข้าใจว่า ลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บริ การจะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเมื่อสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่ ไ ด้มี คุ ณ ภาพ ดัง นั้น องค์ก รจะเห็ น ความสํา คัญ ของการพัฒ นาสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ดี ยิ่ง ขึ้ น
ตลอดเวลา เนื่องจากสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพดีเยีย่ มเท่านั้น ที่สามารถมอบความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บริ การ อนึ่ ง การผลิตสิ นค้าหรื อการให้บริ การที่มีคุณภาพย่อมมาจากกระบวนการ
ผลิตหรื อกระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูม้ าใช้บริ การต่อสิ นค้า
หรื อบริ การนั้นๆ กระบวนการสําคัญประการหนึ่ งในการพัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การ คือมีมาตรการ
ในการป้ องกันการผิดพลาดในการทํางาน หรื อการสิ้ นเปลืองทรัพยากรอย่างไร้ประโยชน์
(4) มีกระบวนการทํางานที่รวดเร็ ว องค์กรจําเป็ นต้องไวต่อความต้องการของลูกค้าหรื อ
ผูม้ าใช้บ ริ ก าร โดยจํา เป็ นต้อ งมี ก ระบวนการผลิ ต หรื อ กระบวนการทํา งานที่ ร วดเร็ ว และเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจกระทําได้โดยการลดขั้นตอนการทํางาน
(5) ควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานการมีขอ้ มูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลในทางด้าน
สถิติ มีความจําเป็ นและสําคัญอย่างมากต่อการบริ หารงานตามวิถี TQM สําคัญต่อการวางแผน
ติดตาม และประเมินผลการทํางานขององค์กร เป็ นแนวคิดที่ใช้หลักเหตุผล และให้ความสําคัญกับ
การสร้างระบบ เพื่อให้เกิดความร่ วมมือกันระหว่างทุกภาคส่ วนขององค์กร โดยกระบวนจะต้อง
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ไม่ข้ ึนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อรวมศูนย์ แต่เป็ นการร่ วมมือกัน โดยที่พนักงานสามารถใช้ขอ้ มูล
ที่ทาํ การวิเคราะห์ที่ดีแล้วเพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการทํางานขององค์กรได้
(6) การมี ส่ วนร่ วมของพนั ก งานเป็ นสิ่ งที่ มี ค วามจํา เป็ น องค์ ก รจํ า เป็ นต้ อ งมี
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานพร้อมกับมีบุคลากรที่พร้อมเพื่อช่ วยพัฒนา
กิจกรรมการผลิตหรื อการให้บริ การ นอกจากนี้ องค์กรควรมีการมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่มีความ
ตั้งใจในการทํางานแก่องค์กร เพื่อเป็ นการให้ขวัญ และกําลังใจในการทํางาน
(7) วัฒนธรรมแบบ TQM การนําแนวคิด TQM มาปรับใช้ในองค์กรไม่ใช่เรื่ องง่าย
ผูบ้ ริ หารองค์กรควรสร้างวัฒนธรรมแบบเปิ ด โดยที่พนักงานต้องมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าขององค์กร
ร่ วมกัน โดยรู ้จกั ที่จะช่วยกันทํางานเพื่อให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ พนักงานจะไม่
รู ้ สึก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ก ร หากพวกเขาไม่ ไ ด้มี ส่ว นร่ ว มในการวางแผน หรื อ วางนโยบาย
ขององค์กร นอกจากนี้ พนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ หากเห็ นตัวอย่างของพนักงานที่ไม่มี
ประสิ ทธิภาพหรื อบกพร่ องต่อหน้าที่
หลักการสําคัญในการดําเนิ นการ TQM คือ หลักของการมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งองค์กรให้ดี
ขึ้น อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา (Continuous Quality Improvement) 1 โดยการ
บริ หารวงจรเดมมิ่ง (PDCA Cycle) กระบวนการบริ หารดังกล่าวประกอบด้วย การสํารวจสภาพ
ปั จ จุ บ ัน เพื่ อ นํา มาวางแผนในการแก้ไ ขปั ญ หา (Plan)
การปฏิ บ ัติ ต ามแผนที่ ว างไว้ (Do)
การตรวจสอบประเมิ นผลที่ ได้รับจากการดําเนิ นงานตามแผน (Check) หากสามารถทําได้ตาม
เป้ าหมายก็สามารถสร้างเป็ นมาตรฐานและยึดถือปฏิบตั ิต่อไป หากการดําเนิ นการยังไม่บรรลุตาม
แผน ให้ดาํ เนิ นการหาสาเหตุและวางแผนแก้ไขปรับปรุ งใหม่ และรักษาระดับมาตรฐานสิ นค้าและ
บริ ก ารให้ดี ข้ ึ น ทั้งนี้ เพื่ อ ให้มนั่ ใจว่า จะมี การปรั บปรุ งคุ ณ ภาพสิ น ค้าและบริ ก ารให้ดี ข้ ึ น (Act)
ต่อเนื่องตลอดเวลา

1

สุ นทร พูนพิพฒั น์, รู ปแบบและการประยุกต์ใช้ TQM สําหรับสถานศึกษา.

14
ภาพที่ 1 ภาพแสดงวงจรเดมมิ่ง

ความก้าวหน้า

ปรับปรุ งสถานะ

รักษาสถานะ

รู้สถานะ
P = Plan คือ การสํารวจสภาพปั จจุบนั เพื่อนํามาวางแผนในการแก้ไขปั ญหา
D = Do คือ การปฏิบตั ิ ตามแผนที่วางไว้
C = Check คือ การตรวจสอบ ผลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานตามแผน
A = Act คือ การปฏิบตั ิการแก้ไข ถ้าไม่ได้ตามเป้ าหมาย นําเข้าสู่วงจรเดมมิ่งใหม่ (PDCA)
ถ้าทําได้ตามเป้ าหมายก็ต้ งั เป็ นมาตรฐานต่อไป

ที่มา : Deming, 1986 อ้างถึงใน สุ นทร, 2542
โดยสรุ ป TQM เป็ นระบบการจัดการที่เน้นมนุ ษย์ (A people-focused management
system) กล่าวคือ เป็ นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคนทั้งหมดในองค์กร เพื่อให้หนั
มาสนใจปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ด คือการสร้างความเป็ นเลิศในระดับ
โลก TQM มี ความหมายหลายอย่างในตัวเอง กล่ าวคือเป็ นทั้งกลยุทธ์ เทคนิ ค ระบบการจัดการ
รวมไปถึงปรัชญาและเครื่ องมือในการแก้ปัญหาขององค์กร เหตุที่ TQM มีความสําคัญก็เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต การตลาด และการเงิน เนื่ องจากองค์กรต้องการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
เพื่อต่อสู ้กบั การแข่งขัน โดยมีกระแสโลกาภิ วตั น์เป็ นตัวเร่ งตลาดและการแข่งขันเปิ ดกว้างออก
อย่างไร้ พรมแดน องค์ก รต้องหาทางลดต้น ทุนและเพิ่มคุ ณภาพ เพื่อเอาตัว รอดและสร้ างความ
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เจริ ญก้าวหน้า ประกอบกับมีตวั อย่างความสําเร็ จของ TQM จากกิจการต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น
ประเทศตะวันตกและประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก (เรื องวิทย์, 2549)2
2.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT Analysis
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการให้บริ การทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถทําได้
ในรู ปของการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดเป้ าหมายและวางแผนในการสร้างมาตรฐานการบริ การให้
มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นในโอกาสต่อๆไป
SWOT มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 คํา ได้แก่ Strengths (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน)
Opportunities (โอกาส) และ Threats (ข้อจํากัด หรื ออุปสรรค) การวิเคราะห์ SWOT จึงมีความ
หมายถึงการวิเคราะห์ในสิ่ งแวดล้อมหรื อปัจจัยภายในองค์ กร คือ ในเรื่ องของจุดแข็ง และจุดอ่อน
และ ปัจจัยภายนอกองค์ กร หรื อสิ่ งแวดล้อมนัน่ เอง ซึ่งได้แก่ โอกาส และข้อจํากัด เพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผนดําเนินงานขององค์กร
เมื่อทําการศึกษาในแต่ละหัวข้อแล้วจะเห็นได้วา่
จุดแข็ง หมายถึง สมรรถนะ หรื อผลกระทบทางด้านบวกที่เกิ ดจากสิ่ งแวดล้อมภายใน
องค์ก ร หรื อ เป็ นข้อ ได้เ ปรี ย บในการดํา เนิ น งาน หรื อ หมายถึ ง การดํา เนิ น งานภายในที่ อ งค์ก ร
สามารถกระทําได้ดี
จุ ด อ่ อ น หมายถึ ง สมรรถนะ หรื อความสามารถหรื อผลกระทบทางด้า นลบจาก
สิ่ งแวดล้อมภายในองค์กร หรื อ คือข้อเสี ยเปรี ยบขององค์กร ที่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ
ทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อ หมายถึงการดําเนิ นงานภายในองค์กรที่ไม่ดีหรื อไม่สามารถ
กระทําได้ดี
โอกาส หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานขององค์กร
หรื อ หมายถึ งผลกระทบที่ เ กิ ด จากสิ่ ง แวดล้อ มภายนอกองค์ก รที่ ส่งผลด้า นบวกต่ อ การดํา เนิ น
กิจกรรมขององค์กร
ข้ อจํากัดหรืออุปสรรค หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรื อขัดขวาง หรื อส่ งผล
เสี ยต่อการทํางานขององค์กร ข้อจํากัด หรื ออุปสรรคที่เกิ ดขึ้น เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หรื อไม่สามารถควบคุ มไม่ ให้เกิ ดได้ แต่หากมี การวิเคราะห์ หรื อคาดการณ์ ล่วงหน้า ข้อจํากัดที่
อาจจะเกิ ดขึ้น จะทําให้เราสามารถหาทางป้ องกัน หรื อบรรเทาผลเสี ยหายที่จะเกิ ดขึ้นให้ลดน้อย
ลงไปได้
2

เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ, หลัก TQM และการประยุกต์ใช้.
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ดังนั้น ผูบ้ ริ หารกลยุทธ์ขององค์กร จึงจําเป็ นต้องตรวจสอบสิ่ งแวดล้อมภายนอกอยูเ่ สมอ
เพื่อที่จะได้สามารถปรับปรุ งกลยุทธ์ต่างๆ ให้ทนั เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งต้องมี
ความสามารถในการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการประสิ ทธิภาพและการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
"ประสิ ท ธิ ภ าพ" เป็ นศัพ ท์ที่ใ ช้กัน อย่า งกว้า งขวางทั้ง ในวงการบริ ห ารธุ รกิ จ และการ
บริ หารรัฐกิจ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายของการบริ หารงานอาจแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นปั ญหาที่
ตามมาคือ จะวัดประสิ ทธิ ภาพในการจัดบริ การของรัฐได้อย่างไร ดังนั้นจําเป็ นต้องกล่าวถึง
แนวความคิด เกี่ยวกับความหมายของคําว่า ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ตามทัศนะของบุคคลต่างๆ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาการกําหนคลวามหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
วีระพล สุ วรรณนันต์3 ให้ความหมาย ของคําว่า ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การกระทําใด ๆ
เพื่ อวัตถุ ประสงค์ใ ดวัตถุ ประสงค์ห นึ่ ง ภายใต้จาํ นวนงบประมาณที่ จ าํ กัด กิ จกรรมใด สามารถ
ก่อให้เกิดผล (Output) สู งสุ ด เราเรี ยกกิจกรรมนั้นว่าเป็ นกิจกรรมที่มีประสิ ทธิภาพ
ปี เตอร์ สัน และ โพลว์แมน4 ได้กล่าวถึง ความหมายของคําว่า ประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารงานด้านธุ รกิจว่าในความอย่างแคบ หมายถึงการลดต้นทุนในการผลิต และในความหมาย
อย่างกว้างขวางหมายรวมถึงคุณภาพ (Quality) ของการมีประสิ ทธิ ภาพ (Effectiveness) และ
ความสามารถ (Competence and Capability) ในการผลิตการดําเนิ นงานด้านธุ รกิจที่จะถือว่ามี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้น ก็เมื่อสามารถผลิตสิ นค้าหรื อการบริ การในปริ มาณคุณภาพที่ตอ้ งการในที่
เหมาะสม และต้นทุนที่สุดเมื่อคํานึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่
ดังนั้นแนวความคิดของคําว่า ประสิ ทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่น้ ีจะมีองค์ประกอบ 5 อย่าง
ได้แก่ ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริ มาณ (quantity) เวลา (time) และวิธีการ (method)
ในการผลิต
ชุบ กาญจนประกร5 ให้ความหมายของคําว่า ประสิ ทธิภาพว่าเป็ นแนวความคิด หรื อความ
มุ่งมาดปรารถนาของการบริ หารงานในระบอบประชาธิ ปไตย เพื่อจะ ทําให้การบริ หารราชการไค้
3

สุ ดจิต จันทรประทิน, (2525), การศึกษาประสิ ทธิภาพในการให้บริ การแก่ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร,
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
4
Peterson and Plowman, (1953), Business organization and management - home wood, Illinois: Richard D.
Irwin.
5
ชุบ กาญจนประกร, (2502), รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, พระนคร: มงคลการพิมพ์.
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ผลสู งสุ ดคุม้ กับการที่ได้ใช้จ่ายเงินภาษีอากรไป ในการบริ หารของประเทศและต้องก่อให้เกิดความ
พึงพอใจแห่ งประชาชน ซึ่ งจากความหมายดังกล่าว แม้ว่าจะจํากัดขอบเขตเฉพาะการบริ หารงาน
ภาครัฐก็ตาม แต่กส็ ะท้อนให้เห็น ถึงการเน้นความมีประสิ ทธิภาพและความพึงพอใจของประชาชน
อมร รั กษาสัตย์6 เห็ นว่า การพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพอาจพิจารณาได้ 2 แง่คือ
ประสิ ทธิ ภาพเชิ งสมบูรณ์ (Absolute Efficiency) และประสิ ทธิ ภาพเชิ งสัมพันธ์ (Relative
Efficiency) ประสิ ทธิภาพเชิงสมบูรณ์ หมายถึง การมองว่าการปฏิบตั ิงานจะต้องได้ผลออกมาเท่ากับ
100 เปอร์ เซ็นต์เต็ม ซึ่ งสถานการณ์เช่นนั้นอาจไม่เกิดขึ้น หรื อเกิดขึ้นได้ยากระหว่างตั้งแต่ 2 สิ่ ง
ขึ้นไป อาทิเช่น ในการเปรี ยบเทียบระหว่างต้นทุนกับผลประโยชน์ถา้ ผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน
แสดงว่ามีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น ถ้ามองในแง่ของการให้บริ การสาธารณะอาจทําการเปรี ยบเทียบกับ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ทั้งนี้ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอาจเป็ นเครื่ องวัดหนึ่ งที่ใช้วดั
ประสิ ทธิภาพของ การบริ หารงานได้
รพี แก้วเจริ ญ และทิตยา สุ วรรณชฏ 7 ได้ ให้ความหมายของคําว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
ทางด้านธุ รกิจกับทางด้านรัฐกิจนั้นชุดใหญ่ อยู่ที่กาํ ไรกับความพึงพอใจของประชาชน สําหรับ
กําไรเป็ นสิ่ งที่มองเห็นและนับได้ส่วนความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็ นค่อนข้างยาก สําหรับใน
การนับ การพิจารณาความพึงพอใจนั้นได้มีบุคคลต่าง ๆ ให้ทศั นะไว้หลายอย่าง อย่างเช่น Daniel
Lerner ซึ่ ง ได้ให้ไว้อย่างกว้าง ๆ นั้นหมายถึงความสําเร็ จ (Achievement) และความมุ่งมาด
ปรารถนา (Aspiration)
เบ็คเกอร์ และ นิ วฮอสเซอร์ 8 ได้เสนอตัวแนบจําลองเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
(Model of Organizational Efficiency) โดยกล่าวว่าประสิ ทธิ ภาพขององค์กรนอกจากพิจารณาในแง่
ของทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่เป็ นปั จจัยนําเข้า และผลผลิตขององค์กร คือ การบรรลุ
เป้ าหมายแล้ว องค์กรในฐานะที่เป็ นองค์กรในระบบเปิ ด (Open System) ยังมีปัจจัยอื่นประกอบอีก
ดังนั้นแบบจําลองในรู ปสมมติฐานสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ คือ
(1) หากสภาพแวดล้อมในการทํางานขององค์กร มีความสลับซับซ้อนตํ่า (Low taskEnvironment Complexity) หรื อมีความแน่นอน (Certainly) การกําหนดระเบียบในการทํางานของ
องค์กรอย่างละเอียดถี่ถว้ นจะเป็ นที่แน่ ชดั ว่าจะนําไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพขององค์กร แต่การ
6

อมร รักษาสัตย์, (2522), “บทบาทของผูบ้ งั คับบัญชาในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ,
33 : 1.
7
ธเนศ สุ จนั ทรา, (2538), ประสิ ทธิภาพการบริ หารการผลิตภัณฑ์มดแนวโรงงานของชุมชนบ้านอรัญญิก, ภาค
นิพนธ์พฒั นบริ หารสาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
8
ภรณี กีร์ติบุตร, (2529), การประเมินผลองค์กร, กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์.
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กําหนดระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวจะมีผลในทางลบต่อความมีประสิ ทธิภาพ หากสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ยุ่งยากซับซ้อนสู ง (High Task-Environment Complexity) หรื อความไม่แน่ นอน
(Uncertainly)
(2) การกําหนดระเบี ยบชัดเจนเพื่อผลการทํางานที่ มองเห็ น มีผลทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มขึ้นด้วย
(3) ผลของการทํางานที่มองเห็นได้ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิ ทธิภาพ
(4) หากพิจารณาควบคู่กนั จะปรากฏว่า การกําหนดระเบียบปฏิบตั ิตวั แปรอย่างชัดเจน
และผลการทํางานที่มองเห็นจะมีความสัมพันธ์มากขึ้น ต่อประสิ ทธิ ภาพมากกว่า ตัวแปรแต่ละตัว
ตามลําพัง โดยที่เบ็คเกอร์ มีความเชื่ ออีกว่า การสามารถมองเห็ นผลขององค์กรได้ (Visibility
Consequences) มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถทดลองและเลือก
ระเบียบปฏิบตั ิทรั พยากรที่เป็ นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้ าหมายได้ ดังนั้นโครงสร้างของงาน
ระเบียบปฏิบตั ิผลการปฏิบตั ิงาน จึงมีสิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
พอยส์เตอร์9 ได้กล่าวถึงประสิ ทธิภาพใน 2 ลักษณะคือ
(1) ประสิ ทธิ ภาพทางเทคโนโลยี (Technological Efficiency) หมายถึง การสร้างผลผลิต
หรื อผลลัพธ์โดยใช้ความพยายามหรื อค่าใช้จ่ายในอัตราตํ่าสุ ด กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกันการเพิ่มประสิ ทธิผลโดยจํากัดความพยายามด้านค่าใช้จ่าย
(2) ประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency) หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับผลประโยชน์ท้ งั หมดของโครงการ
โดยความหมายของประสิ ทธิ ภาพ คือ อัตราส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ หรื อสิ่ ง
ส่ งออกของนโยบาย แผนงานของโครงการ ประสิ ทธิ ภาพถูกนํามาใช้เป็ นเกณฑ์การวิจยั ประเมิน
ด้วยความมุ่งหวังที่จะลดความสู ญเปล่า ทางการบริ หารและนําทรัพยากรที่มีค่าใช้ไห้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด กล่าวได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวข้องกับการแสดงหามรรควิธีที่ดีกว่า เพื่อดําเนิ นงานให้ได้
ผลลัพธ์เท่าเดิมดีกว่า ในแง่ของการประหยัดงบประมาณ เวลา บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์
ภรณี กิรติบุตร10 ได้กล่าวถึง แนวความคิดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ ขององค์กร เป็ นการ
แสดงถึงอัตราส่ วนระหว่างค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ (Cost/Benefit Ratio) ซึ่ งเกิดขึ้นในการ
ทํางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร โดย คํานึ งถึงความจําเป็ นจะต้องใช้ปัจจัยหรื อตัวป้ อน
(Input) ต่างๆ เช่น วัตถุดิบ เงิน คน เพื่อสามารถบรรลุถึงเป้ าหมาย หรื อระดับของผลิตผล (Output)

9

ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์, (2529), การวิจยั ประเมินผลหลักการและกระบวนการ, กรุ งเทพฯ: การพัฒนาการ.
ภรณี กีรติบุตร, (2529), อ้างแล้ว.
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ที่ตอ้ งการ ได้ท้ งั นี้ การวัดประสิ ทธิภาพด้วยการวัดเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนระหว่างปั จจัย ซึ่งเป็ นตัว
ป้ อนที่ใช้ ในการผลิตกับผลผลิตที่ได้รับ
เคทส์ และ คาน11 ซึ่ ง เป็ นนักทฤษฎีที่ศึกษาองค์กรในระบบเปิ ด (Open System) เช่นกัน
ได้ทาํ การศึกษาใน เรื่ องของปั จจัยที่มีความสําคัญต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเขากล่าวว่า
ประสิ ทธิ ภาพ คือ ส่ วนประกอบที่สาํ คัญของประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรนั้น ถ้าวัดจาก
ปั จจัยนําเข้าเปรี ยบเทียบกับผลผลิตที่ได้น้ นั จะทําให้การวัคประสิ ทธิภาพคลาดเคลื่อน จากความจริ ง
ประสิ ทธิ ภาพขององค์กร หมายถึง การบรรลุเป้ าหมาย (Goal Attainment) ขององค์กร ในการบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรนั้นปั จจัยต่างๆ คือ การฝึ กอบรม ประสบการณ์ความรู ้สึกผูกพัน ยังมีความ
ชํานาญประสิ ทธิภาพขององค์กรนั้น
ในเรื่ องของการบริ หารงานแบบวิทยาศาสตร์ เฮอร์เบอร์ ก12 ได้นาํ เอาการบริ หารงานแบบ
วิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานได้อย่างสบายใจและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นเขา
จึงได้ศึกษาวิจยั ทัศนคติของบุคคลที่พอใจในการทํางาน และไม่พอใจในการทํางานพบว่าบุคคลที่
พอใจในการทํางานนั้น ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้คือ
(1) การที่สามารถทํางานได้บรรลุผลสําเร็ จ
(2) การที่ได้รับยกย่องนับถือเมื่อทํางานสําเร็ จ
(3) ลักษณะเนื้อหาของงานนั้นเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ
(4) การที่ได้มีความรับผิดชอบมากขึ้น
(5) ความก้าวหน้าในการทํางาน
(6) การที่ได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้และความสามารถในการทํางาน
ส่ ว นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้อ มของงานที่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ท ํา ให้ เ กิ ด ความไม่ พึ ง พอใจ
ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ คือ
(1) นโยบายและการบริ หารขององค์กร (Policy and Administration)
(2) การควบคุมบังคับบัญชา (Supervision)
(3) สภาพการทํางาน (Work-Conditions)
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกระดับในหน่ วยงาน (Relation with peer and
subordinate)
11

อารี ยา พิชยั วัตต์, (2537), ประสิ ทธิภาพในการจัดทําแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตําบลตามโครงการการ
ปรับปรุ งระบบแผนและพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่เกษตรตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณี เจ้าหน้าที่เกษตรตําบล จ.
ลําพูน, วิทยานิพนธ์พฒั นบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
12
อารี ยา พิชยั วัตต์, (2537), อ้างแล้ว.
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(5) ค่าตอบแทน (Salary)
(6) สถานภาพ (Status)
7. การกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่ วนตัว (Personal Life)
8. ความปลอดภัย (Security)
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ (Attitude) 13
การศึกษาเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การนั้น ทัศนคติของคนในองค์กรเป็ น
สิ่ งสําคัญที่มีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ ซึ่ งเห็นว่าสมควรทําการศึกษา
และทําความเข้าใจในเรื่ องทัศนคติดงั กล่าว
คําว่า “ทัศนคติ” นั้น เป็ นแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่ งทาง จิตวิทยาสังคม
และ การสื่ อสาร และมีการใช้คาํ นี้ กนั อย่างแพร่ หลาย สําหรับการนิ ยามคําว่า ทัศนคติ นั้น ได้มี
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดงั นี้
โรเจอร์ ได้กล่าวถึง ทัศนคติว่า เป็ นดัชนี ช้ ีว่า บุคคลนั้น คิดและรู ้สึกอย่างไร กับคนรอบ
ข้าง วัตถุ หรื อสิ่ งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ ที่
อาจส่ งผลถึง พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้าและ
เป็ นมิติของการประเมิน เพื่อแสดงว่าชอบหรื อไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ ง ๆ ซึ่ งถือเป็ น การสื่ อสาร
ภายในบุคคล (Interpersonal communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ
พฤติกรรม ต่อไป
เคลเลอร์ กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะความพร้อม ของบุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรม
ออกมา ในทางสนับสนุนหรื อต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรื อ แนวความคิด
นิวคอมบ์ ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ ทัศนคติ ซึ่งมีอยูใ่ นเฉพาะคนนั้น ขึ้นกับ สิ่ งแวดล้อม อาจ
แสดงออก ในพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะชอบหรื อพึงพอใจ ซึ่งทําให้ผอู ้ ื่น
เกิด ความรักใคร่ อยากใกล้ชิดสิ่ งนั้น ๆ หรื ออีกลักษณะหนึ่ง แสดงออกในรู ปความไม่พอใจ เกลียด
ชัง ไม่อยากใกล้สิ่งนั้น
จี เมอร์ ฟี, แอล เมอร์ ฟี และ ที นิ วคอมบ์ ให้ความหมายของคําว่า ทัศนคติ หมายถึง
ความชอบ หรื อไม่ชอบ พึงใจ หรื อไม่พึงใจที่บุคคลแสดงออกมาต่อสิ่ งต่างๆ
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ทัศนคติ เป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู ้สึก และความ
เชื่อ หรื อการรู ้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบ ในทางใดทางหนึ่งต่อเป้ าหมายของ
ทัศนคติ นั้นโดยสรุ ปความได้ว่า ทัศนคติเป็ นเรื่ องของจิตใจ ท่าที ความรู ้สึกนึ กคิด และความโน้ม
เอียงของบุคคล ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิ ดรับ รายการกรองสถานการณ์ ที่ได้รับมา ซึ่ ง
13
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เป็ นไปได้ท้ งั เชิ งบวก และเชิ งลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้ว่า
ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู ้สึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม
ประเภทของทัศนคติ การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู ้สึกต่อสิ่ งแวดล้อมในทางที่ดีหรื อ
ยอมรับ ความพอใจ เช่น นักศึกษาที่มีทศั นคติที่ดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็ นการให้
บุคคลได้มีอิสระทางความคิด
(2) ทัศนคติ ในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรื อความรู ้ สึกต่ อ
สิ่ งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย
(3) การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรื อมีทศั นคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทศั นคติ
เป็ นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนั้นๆ หรื อในเรื่ องนั้นๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทัศนคติอยูเ่ ดิมหรื อไม่มีแนวโน้มทางความรู ้ในเรื่ องนั้นๆ มาก่อน
จะเห็นได้ว่าการแสดงออกของทัศนคติน้ นั เกิดจากการก่อตัวของทัศนคติที่สะสมไว้เป็ น
ความคิดและความรู ้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ตามทัศนคติต่อสิ่ งนั้น
ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า ทัศนคติ ก่อตัวเกิดขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากปั จจัย
หลายประการ ด้วยกัน คือ
(1) การจูงใจทางร่ างกาย (biological motivation) ทัศนคติ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง กําลังดําเนิ นการตอบสนองตามความต้องการ หรื อแรงผลักดันทางร่ างกาย ตัวบุคคลจะสร้าง
ทัศนคติ ที่ดีต่อบุคคลหรื อสิ่ งของ ที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้
(2) ข่าวสารข้อมูล (information) ทัศนคติ จะมีพ้นื ฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสาร
ที่ได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสารด้วย กลไกของการเลือกเฟ้ นในการมองเห็นและ
เข้าใจปั ญหา (Selective Perception) ข่าวสารข้อมูลบางส่ วนที่เข้ามาสู่ บุคคลนั้น จะทําให้บุคคลนั้น
เก็บไปคิด และสร้างเป็ น ทัศนคติ ขึ้นมาได้
(3) การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group affiliation) ทัศนคติ บางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่าง ๆ
ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยูท่ ้ งั โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพื่อนร่ วมงาน กลุ่มกีฬา
กลุ่มสังคมต่าง ๆ โดยกลุ่มเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เป็ นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง ๆ แต่ยงั มีการ ถ่ายทอด
ข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซึ่ งทําให้สามารถสร้าง ทัศนคติ ขึ้นได้ โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อนร่ วมงาน เป็ นกลุ่มที่สาํ คัญที่สุด (primary group) ที่จะเป็ นแหล่งสร้าง ทัศนคติ ให้แก่บุคคลได้
(4) ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ของคนที่มีต่อวัตถุสิ่งของ ย่อมเป็ นส่ วน
สําคัญที่จะทําให้บุคคลต่าง ๆ ตีค่าสิ่ งที่เขาได้มี ประสบการณ์มาจนกลายเป็ น ทัศนคติ ได้
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(5) ลักษณะท่าทาง (personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางอ้อมที่
สําคัญในการสร้าง ทัศนคติ ให้กบั ตัวบุคคล
ปั จจัยต่าง ๆ ของการก่อตัวของ ทัศนคติ เท่าที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในความเป็ นจริ งจะมิได้
มีการเรี ยงลําดับตาม ความสําคัญ แต่อย่างใดเลย ทั้งนี้ เพราะปั จจัยแต่ละทาง เหล่านี้ ตัวไหนจะมี
ความสําคัญต่อการก่อตัวของ ทัศนคติ มากหรื อน้อย ย่อมสุ ดแล้วแต่ว่าการพิจารณาสร้างทัศนคติต่อ
สิ่ งดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับปั จจัยใดมากที่สุด
โมเดลโครงสร้ างทัศนคติ
โมเดลโครงสร้างทัศนคติ (Structural model of attitudes) การทําความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่าง ทัศนคติและพฤติกรรม นักจิ ตวิทยาได้สร้ างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้ างของทัศนคติ
การกําหนดส่ วนประกอบของทัศนคติเพื่อจะอธิ บายพฤติกรรมที่คาดคะเน ต่อมาจะสํารวจโมเดล
ทัศนคติ ที่สําคัญหลายประการ แต่ ละโมเดลมี ทศั นคติ ที่แ ตกต่างกัน เกี่ ยวกับส่ ว นประกอบของ
ทัศนคติและวิธีการซึ่งส่ วนต่างๆ เหล่านี้มีการจัดหรื อมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยรายละเอียดดัง
ภาพประกอบ
ภาพที่ 2 แสดงโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ (Tri-component attitude model)
ส่ วนพฤติกรรม

ส่ วน ความเข้ าใจ

ส่ วนความรู้สึก

โมเดลทัศนคติ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ
(1) ส่ วนของความเข้าใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่ วนหนึ่ งของโมเดล
องค์ประกอบ ทัศนคติ 3 ประการ ซึ่งแสดงถึงความรู ้ (Knowledge) การรับรู ้ (Perception) และความ
เชื่อถือ (Beliefs) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีต่อความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ชิฟแมน และ คานุ ก (Schiffman; &
Kanuk 2007: 236)) ส่ วนของความเข้าใจเป็ นส่ วนประกอบส่ วนแรก ซึ่ งก็คือความรู ้และการรับรู ้ที่
ได้รับ จากการผสมผสานกับประสบการณ์ โดยตรงต่อทัศนคติ และข้อมูลที่ เ กี่ ยวข้องจากหลาย
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แหล่งข้อมูล ความรู ้น้ ีและผลกระทบต่อการรับรู ้จะกําหนดความเชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งหมายถึง สภาพ
ด้านจิตใจ ซึ่ งสะท้อนความรู ้เฉพาะอย่างของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรื อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งก็คือการที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นคติต่อสิ่ งหนึ่ ง คุณสมบัติของสิ่ งหนึ่ ง หรื อพฤติกรรมเฉพาะ
อย่างจะนําไปสู่ ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง
(2) ส่ วนของความรู ้สึก (Affective component) หมายถึง ส่ วนของโมเดลองค์ประกอบ
ทัศนคติ 3 ประการซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรื อความรู ้สึก (Feeling) ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: 236) ส่ วนของอารมณ์
และความรู ้สึกมีการค้นพบโดยผูว้ ิจยั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีการประเมินผลเบื้องต้นโดยธรรมชาติ ซึ่ งมีการ
ค้นพบโดยการวิจยั ผูบ้ ริ โภค ประเมินทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยการให้คะแนนความพึงพอใจ
หรื อความไม่พึงพอใจ ความดีหรื อไม่ดีหรื อเลว เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย การวิจยั ได้ระบุว่าสภาพ
อารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ดา้ นบวกหรื อลบ ซึ่ งประสบการณ์จะมีผลกระทบด้านจิ ตใจ
และวิธี ซึ่งบุคคลปฏิบตั ิการใช้การวัดการประเมินผลถึงทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยอาศัยเกณฑ์ ดีเลว ยินดี-ไม่ยนิ ดี
(3) ส่ วนของพฤติกรรม (Cognitive component หรื อ Behavior หรื อ Doing) หมายถึง
ส่ วนหนึ่ งของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซึ่งสะท้อนถึงความน่าจะเป็ นหรื อแนวโน้มที่
จะมีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ งต่อทัศนคติที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื ออาจหมายถึ ง
ความตั้งใจที่จะซื้อ (Intention to buy) ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007 : 237) จาก
ความหมายนี้ส่วนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมและความตั้งใจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภคด้วยคะแนนความตั้งใจของผูซ้ ้ื อสามารถนําไปใช้เพื่อประเมินความน่ าจะเป็ นของการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค หรื อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ลักษณะของทัศนคติ เนื่ องจากว่านักจิตวิทยาได้ศึกษาในความหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น
จึงควรกล่าวถึงลักษณะรวมๆ ของทัศนคติที่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจทัศนคติให้ดีข้ ึน (ศักดิ์ไทย, 2545:
138) ซึ่งลักษณะของทัศนคติ สรุ ปได้ดงั นี้
(1) ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้ได้
(2) ทัศนคติมีลกั ษณะที่คงทนถาวรอยูน่ านพอสมควร
(3) ทัศนคติมีลกั ษณะของการประเมินค่าอยูใ่ นตัว คือ บอกลักษณะดี – ไม่ดี ชอบ – ไม่
ชอบ เป็ นต้น
(4) ทัศนคติทาํ ให้บุคคลที่เป็ นเจ้าของพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่หมายของทัศนคติ
(5) ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่ งของและ
(6) บุคคลกับสถานการณ์ นัน่ คือ ทัศนคติยอ่ มมีที่หมายนัน่ เอง

24
การก่อตัวของทัศนคติ (The Formation of Attitude)
การเกิดทัศนคติแต่ละประเภทนั้น จะก่อตัวขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่ องจากปั จจัย
หลายประการด้วยกัน ซึ่ งในความเป็ นจริ ง ปั จจัยต่าง ๆ ของการก่อตัวของทัศนคติ ไม่ได้มีการ
เรี ยงลําดับตามความสําคัญแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพราะแต่ละปั จจัย ปั จจัยใดมีความสําคัญมากกว่าขึ้นอยู่
กับการอ้างอิงเพื่อก่อตัวเป็ นทัศนคติน้ นั บุคคลดังกล่าวได้เกี่ยวข้องกับสิ่ งของ หรื อแนวความคิดที่มี
ลักษณะแตกต่างกันไปอย่างไร ซึ่ง Newsom และ Carrell ได้กล่าวถึงปั จจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคติ และ
อธิบายว่า การเกิดทัศนคติประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่
(1) พื้ น ฐานของแต่ ล ะบุ ค คลหรื อเบื้ อ งหลัง ทางประวัติ ศ าสตร์ (Historical Setting)
หมายถึ ง ลัก ษณะทางด้า นชี ว ประวัติ ข องแต่ ล ะคน ได้แ ก่ สถานที่ เ กิ ด สถานที่ เ จริ ญเติ บ โต
สถานภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองที่ผ่านมาจะเป็ นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล
และเป็ นปัจจัยนําไปสู่การเกิด ทัศนคติของคนนั้น ๆ
(2) สิ่ งแวดล้อมทางสังคม (Social environment) ได้แก่ การปฎิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อ
กัน และกัน เช่น การเปิ ดรับข่าวสาร กลุ่ม และบรรทัดฐานของกลุ่ม สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
บุคคล และประสบการณ์
(3) กระบวนการสร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ (Personality Process) และสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ นมาก่ อ น
(Predispositions) เป็ นกระบวนการขั้นพื้นฐานในการสร้างทัศนคติของแต่ละบุคคล ได้แก่ ความ
คิดเห็นเกี่ยวก
Katz ( อ้างถึงใน Loudon และ Della Bitta,1993: 425) ได้กล่าวถึงหน้าที่ ของทัศนคติ ที่
สําคัญ 4 ประการ ดังนี้
(1) หน้าที่ในการปรับตัว (Adjustment function) ทัศนคติช่วยให้เราปรับตัวเข้าหาสิ่ งที่
ทําให้ได้รับความพึงพอใจหรื อได้รางวัลขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงต่อสิ่ งที่ไม่ปรารถนา ไม่พอใจหรื อ
ให้โทษ นั่นคือยึดแนวทางที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด และหลีกเลี่ยงสิ่ งที่เป็ นโทษ
ให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่งช่วยในการปรับตัวของแต่ละบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล
เหล่านั้นเกิดความพอใจ คือ เมื่อเราเคยมีประสบการณ์ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งมาก่อน และเราได้ประสบกับ
สิ่ งนั้นอีก เราจะพัฒนาการตอบสนองของเราในทิศทางที่เราต้องการ
(2) หน้าที่ในการป้ องกันตน (Ego – defensive function) ทัศนคติช่วยปกป้ องภาพลักษณ์
แห่ งตน (ego or self image) ต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และแสดงออกมาเป็ นกลไกที่
ป้ องกันตนเอง ใช้ในการปกป้ องตัวเองโดยการสร้างความนิ ยมนับถือตนเอง หลีกเลี่ยงจากสิ่ งที่ไม่
พอใจ หรื อสร้างทัศนคติข้ ึนมาเพื่อรักษาหน้า
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(3) หน้าที่ในการแสดงออกของค่านิยม (Value expressive function) ในขณะที่ทศั นคติที่
ปกป้ องตนเอง ได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้ องภาพลักษณ์ของตนเอง หรื อเพื่อปิ ดบังทัศนคติที่แท้จริ งไม่ให้
ปรากฎ แต่ ทัศนคติที่ทาํ หน้าที่แสดงออกถึงค่านิ ยมจะพยายามแสดงลักษณะที่แท้จริ งของตนเอง
ทําหน้าที่ให้บุคคลแสดงค่านิ ยมของตนเอง เป็ นการแสดงออกทางทัศนคติที่จะสร้างความพอใจ
ให้กบั บุคคลที่แสดงทัศนคติน้ นั ออกมา เพราะเป็ นการแสดงค่านิยมพื้นฐานที่แต่ละบุคคลพอใจ
(4) หน้าที่ในการแสดงออกถึงความรู ้ (Knowledge function) มนุษย์ตอ้ งการเกี่ยวข้องกับ
วัตถุต่างๆรอบข้าง ดังนั้น จึงต้องแสวงหาความมัน่ คง ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านั้น
ทัศนคติจะเป็ นสิ่ งที่ใช้ประเมิน และทําความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และเป็ นมาตรฐานเพื่อ
เปรี ยบเทียบ หรื อเป็ นขอบเขตแนวทางสําหรับอ้างอิงเพื่อหาทางเข้าใจ ให้สามารถเข้าใจโลกและ
สิ่ งแวดล้อมได้ง่ายๆขึ้น เพราะคนเราได้รับรู ้แล้วครั้งหนึ่ งก็จะเก็บประสบการณ์เหล่านั้นๆ ไว้เป็ น
ส่ วนๆ เมื่อเจอสิ่ งใหม่จะนําประสบการณ์ที่มีอยูเ่ ดิมมาเป็ นกรอบอ้างอิงว่าสิ่ งใดควรรับรู ้ สิ่ งใดควร
หลีกเลี่ยง ซึ่ งทัศนคติช่วยให้คนเราเข้าใจสิ่ งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเรา โดยเราสามารถตีความ หรื อ
ประเมินค่าสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเราได้
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุ ปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู ้สึก ความคิด
หรื อความเชื่ อ และแนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมของบุคคล เป็ นปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยการ
ประมาณค่าว่าชอบหรื อไม่ชอบ ที่ จะส่ งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิ งบวกหรื อ
เชิ งลบต่ อบุ คคล สิ่ งของ และสถานการณ์ ในสภาวะแวดล้อมของบุ คคลนั้น ๆ โดยที่ ทศั นคติ น้ ี
สามารถเรี ยนรู ้ หรื อจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์ และทัศนคติน้ นั สามารถที่จะรู ้ หรื อถูกตีความได้
จากสิ่ งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็ นทางการ หรื อจากการสํารวจที่เป็ นทางการ หรื อจากพฤติกรรม
ของบุ คคลเหล่ านั้น
ซึ่ งผูท้ าํ การศึ ก ษาเล็ง เห็ น ว่า การเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพในการให้บริ การมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของคนในองค์กรด้วย
2.5 พระราชกฤษีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546
หมวดที่ 1 การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริ หารราชการเพื่อบรรลุเป้ าหมาย
ดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชนสูงสุ ดของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจําเป็ น
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(5) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อเหตุการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสมํ่าเสมอ
หมวด 4 การบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มาตรา 20 เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการภายในส่ วนราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้
ส่ วนราชการ กําหนดเป้ าหมายแผนการทํางาน ฯลฯ
หมวด 5 ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
มาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุ ญาต การอนุ มตั ิ การปฏิ บตั ิ ราชการ หรื อการดําเนิ นการอื่นใดของผูด้ าํ รงตําแหน่ งที่ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่ องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ ว และลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ ว
ในการบริ การประชาชน
หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็ นการ
กําหนดแนวทางที่ ส่วนราชการต้องจัดให้มีข้ ึนเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ ประชาชนให้
ได้รับการบริ การโดยเร็ ว ในขณะเดียวกัน ก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู ้
สภาพปั ญหาและแก้ไขปั ญหาได้ต่อไป โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ส่ วนราชการที่มีภารกิจในการให้บริ การประชาชน หรื อติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่ วนราชการด้วยกัน ต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน และประกาศให้ปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ
ตามระยะเวลาด้วย
(2) การจัดระบบสารสนเทศ ส่ วนราชการต้องจัดให้มีระบบเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามหรื อใช้บริ การในส่ วนนั้นได้

บทที่ 3
ผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่า การนําแนวคิด และทฤษฎี ต่างๆ ทางการบริ หารที่เกี่ยวข้อง โดยนํา
หลักการตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
การศึกษาตามนโยบายของรั ฐบาล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การสํารวจข้อคิดเห็ นของเจ้าพนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองและพันธกิจของหน่ วยงานกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง มาพิจารณาวิเคราะห์ประกอบกัน ก็จะได้แนวคิดและโครงการใหม่ๆ ซึ่ งสามารถใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการให้บริ การแก่ผมู ้ าติดต่อราชการ
ให้บงั เกิดผลดี เป็ นที่น่าพอใจแก่ผรู ้ ับบริ การชาวต่างประเทศและครอบครัวโดยทัว่ ไป รวมถึงการ
รองรับการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) อีกด้วย
จากการศึ ก ษาพบว่ า แนวทางในการปรั บ ปรุ งในการปรั บ ปรุ ง ระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ได้กาํ หนดเป้ าหมายหลักอยู่
3 ประการ คือ
(1) การจัดส่ วนราชการใหม่ โดยคํานึ งถึงยุทธศาสตร์ของชาติในแต่ละด้าน มีการบูรณาการ
ภารกิจที่เคยกระจัดกระจายหรื อซํ้าซ้อนเข้าไว้อยู่ในส่ วนราชการเดียวกัน เพื่อให้สามารถกําหนด
แผนใน การบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และกําหนดอํานาจหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในองค์กรใน
ระดับต่าง ๆ ให้ชดั เจนทั้งในด้านนโยบาย ด้านการกําหนดแผนและกํากับราชการ ด้านการปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งปรากฏอยู่ในเนื้ อหาสาระของพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
(2) พัฒนาการจัดองค์กร การปฏิบตั ิราชการและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และรองรับการปฏิรูประบบราชการในระยะต่อไป ซึ่ งจะอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. ที่จะ
ดําเนินการเป็ นระยะ ๆ
(3) การกําหนดแบบแผนการปฏิบตั ิราชการที่จะทําให้เกิ ดการบริ หารราชการที่ดี ทั้งนี้
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่วดั ผลได้ ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นมาตรา 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งบัญญัติไว้วา่
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“มาตรา 3/1 การบริ หารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้ องเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สุข
ของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ ต่อภารกิจของรั ฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุ้มค่ าในเชิ งภารกิจแห่ ง
รั ฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่ วยงานที่ ไม่ จาํ เป็ น การกระจายภารกิจ
และทรั พยากรให้ แก่ ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสิ นใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชน ทั้งนี ้ โดยมีผ้ รู ั บผิดชอบต่ อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่ งตั้งบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่ ง หรื อปฏิ บัติ
หน้ าที่ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของส่ วนราชการต้ องใช้ วิ ธี การบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งให้ คาํ นึ งถึ งความรั บผิดชอบของผู้ปฏิ บัติงาน การมี ส่วนร่ วมของประชาชนการ
เปิ ดเผยข้ อมูล การติ ดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ บัติงาน ทั้งนี ้ ตามความเหมาะสมของ
ภารกิจ
เพื่ อประโยชน์ ในการดําเนิ นการให้ เป็ นไปตามมาตรานี ้ จะตราพระราชกฤษฎี กา
กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิ บัติราชการและการสั่ งการให้ ส่วนราชการและข้ าราชการ
ปฏิบัติกไ็ ด้ ”
การที่ได้กาํ หนดเป้ าหมายและวิธีการในการดําเนินการเพื่อการบริ หารราชการที่ดีให้อยูใ่ น
รู ปของพระราชกฤษฎีกา นั้น เนื่ องจากเห็นว่า แม้ว่าตามมาตรา 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะได้บญ
ั ญัติหัวข้อต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นความ
ประสงค์ของกฎหมายว่า การปฏิบตั ิราชการในยุคต่อไป ทั้งส่ วนราชการและข้าราชการผูเ้ กี่ยวข้องมี
หน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามหัวข้อในบทบัญญัติดงั กล่าวแล้วก็ตาม แต่ห้ว
ข้อในบทบัญญัติน้ ี ก็ยงั เป็ นหัวข้อที่เพียงแต่แสดงถึงเป้ าหมายหลักที่ตอ้ งการ ยังขาดการกําหนดถึง
วิธีการปฏิบตั ิของส่ วนราชการและข้าราชการที่จะให้ดาํ เนินการไปสู่ เป้ าหมาย แต่ถา้ หากปล่อยให้มีการ
พัฒนากันเองไม่ว่าโดยส่ วนราชการเอง หรื อโดยมติคณะรัฐมนตรี ในแต่ละเรื่ อง ก็อาจได้ผลเฉพาะ
บางหน่ วยงานที่ผบู ้ ริ หารมีความกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาการปฏิบตั ิงานขององค์กร และแม้ว่าจะมี
ผูบ้ ริ หารองค์กรเช่นนั้นหลายส่ วนราชการ แต่ก็จะพัฒนาไปในส่ วนที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งอาจ
เป็ นผลให้แนวทางการปฏิบตั ิราชการมีความแตกต่างกัน สร้างความสับสนในการบริ หารราชการใน
ภาพรวม และส่ งผลกระทบต่อประชาชนผูร้ ับบริ การจากภาครัฐ
นอกจากนี้ จากสภาพปัญหาที่มีมาในอดีต แม้วา่ หัวข้อต่าง ๆ ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 3/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะเป็ นที่รับรู ้ในวงราชการว่า
จะต้องปฏิบตั ิให้เกิดผลเช่นนั้นอยูแ่ ล้วก็ตาม แต่การที่ไม่มีการรวบรวมเป็ นกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งปฏิบตั ิที่
ชัดเจน จึงเกิดการใช้ดุลพินิจในการเลือกปฏิบตั ิของแต่ละส่ วนราชการตามที่เห็นเหมาะสม ทําให้ไม่
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อาจวัด ผลการปฏิ บ ัติง านของภาครั ฐ ได้ชัด เจน ซึ่ ง จะกระทบถึ ง การวางแผนการปฏิ บตั ิ ง านใน
ภาพรวมของรัฐ ตลอดจนการให้บริ การแก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจยังไม่อาจดําเนิ นการให้มี
ประสิ ทธิภาพสูงสู ดขึ้นได้
กรณี ดงั กล่าวจึ งเป็ นเป้ าหมายหลักข้อหนึ่ งของกองบังคับการตรวจคนเข้าเอง 1 ในการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิราชการให้แก่หน่วยงานในสังกัดต้อง
นําไปปฏิบตั ิ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับสําหรับการดําเนินงานตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ
(1) สามารถกําหนดนโยบายและเป้ าหมายการดําเนินงานในแต่ละปี ที่ชดั เจน และมีกลไกที่
จะพัฒนาองค์กรของภาครัฐให้มีประสิ ทธิภาพขึ้นได้
(2) หน่ วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดจะมีแนวทางในการปฏิบตั ิราชการที่เป็ นมาตรฐาน
ที่ชดั เจน มีความโปร่ งใส สามารถวัดผลการดําเนินงานได้
(3) ประชาชนจะได้รับการบริ การที่รวดเร็ ว สามารถตรวจสอบการดําเนิ นงานได้ และมี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารงานงานภาครัฐ
3.1 การศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพของเจ้ าพนักงานตรวจคนเข้ าเมือง 1 สํ านักงานตรวจ
คนเข้ าเมือง ในขอบเขตการใช้ บังคับของพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้ านเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546
การกําหนดหลักการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้น มีความประสงค์จะให้ใช้บงั คับกับส่ วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง
กรม ทั้งที่เป็ นราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนภูมิภาค รวมทั้งหน่ วยงานอื่นที่อยู่ในกํากับของ
ราชการฝ่ ายบริ หารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบตั ิราชการเช่นเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม
อย่างไรก็ตาม โดยที่หลายเรื่ องเป็ นเรื่ องใหม่ในการปฏิบตั ิราชการ กองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง 1 อาจต้องใช้เวลาในการปรับปรุ งองค์กรและเตรี ยมการให้พร้อมกับการปฏิบตั ิราชการให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดการสับสนในการปฏิบตั ิราชการ
ตัวอย่างเรื่ องที่สมควรดําเนิ นการได้ทนั ที คือ หมวด 1 การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมวด 2
การบริ ห ารราชการเพื่อ ให้เ กิด ประโยชน์สุ ข ของประชาชน หมวด 5 การลดขั้น ตอนการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านและหมวด 7 การอํา นวยความสะดวกและการตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน
การดําเนิ นงานในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะประกอบด้วย บทบัญญัติต่าง ๆ รวม ๙ หมวด
ดังนี้
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3.1.1 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
บทบัญญัติในหมวดนี้ เป็ นการกําหนดขอบเขตความหมายของคําว่า “การบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมโดยได้ช้ ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์การบริ หารราชการที่กาํ หนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎี กา และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการของทุกส่ วนราชการในการกระทําภารกิ จใด
ภารกิจหนึ่งว่า ต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้ าหมายในสิ่ งเหล่านี้ ได้แก่
1) เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ซึ่ ง ได้แ ก่ การบริ ห ารราชการที่ ส ามารถ
ตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชน และพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบใน
เชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน
2) เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรั ฐ ซึ่ งได้แก่ การบริ หารเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์
(outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ (objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริ หารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
(result-based management) และการจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในทุก
ระดับ
3) มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่ งได้แก่การบริ หารที่
จะต้องพิจารณาในเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัยนําเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้น โดย
มีการทํา cost- benefit analysis ให้สามารถวิเคราะห์ความเป็ นไปได้และความคุม้ ค่าของแผนงานหรื อ
โครงการต่าง ๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดระบบการวางเป้ าหมายการทํางานและวัดผล
งานของแต่ละบุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงกับระดับองค์กร (Organization scorecards)
4) ไม่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจําเป็ น ซึ่ งได้แก่ การกําหนดระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานและการลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Process simplification) และจัดให้มีการกระจาย
อํานาจการตัดสิ นใจ (empowerment) เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ นที่จุดบริ การใกล้ตวั กับประชาชน
รวมทั้งการปฏิบตั ิงานในรู ปone-stop service
5) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อเหตุการณ์ การทบทวนและ
ปรับปรุ งกระบวนการ และขั้นตอนทํางานใหม่อยูเ่ สมอ (Process redesign) ซึ่ งจําเป็ นต้องทบทวน
ลําดับความสําคัญและความจําเป็ นของแผนงานและโครงการทุกระยะ (Program evaluation) การยุบ
เลิกกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่จาํ เป็ นและการปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาวะการณ์อยูเ่ สมอ
6. ) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ซึ่งได้แก่ การปฏิบตั ิราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผูร้ ับบริ การ
เป็ นหลัก โดยมีการสํารวจความต้องการของประชาชน (Citizen survey) และความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ (customer survey) ในหลากหลายวิธีและเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุ งการ
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ปฏิ บตั ิราชการต่อไป ซึ่ งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมื อง 1 ได้มีการติดตั้งโปรแกรม และระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้แก่ผรู ้ ับบริ การสามารถทําการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริ การของเจ้า
พนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดว้ ยตนเอง และเป็ นความลับ
7) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งได้แก่ การตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง (Internal control) ซึ่งจะทําให้สามารถผลักดัน
การปฏิบตั ิงานขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากการศึกษาพบว่า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้มีการกําหนดประเภท
ของภารกิจต่างๆ โดยแยกออกเป็ น ภารกิจที่เร่ งด่วนที่จะต้องดําเนินการให้เป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว ซึ่งมี
เป้ าหมายมุ่ ง เน้ น “สานต่ อ โครงการเดิ ม ที่ ดี อ ยู่แ ล้ว ริ เ ริ่ ม โครงการใหม่ เพื่ อ ให้ ก ารทํา งานมี
ประสิ ทธิภาพในเชิงรุ ก” ด้วยการดําเนินงานดังนี้
1) สร้างภาพลักษณ์ดา้ นความโปร่ งใส ในการปฏิบตั ิงาน
2) พัฒนาบุคลากร โดยเน้นการให้บริ การอย่างมีคุณภาพ (Service Mind)
3) เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ ว และความทันสมัย
4) ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก และจัดทําสื่ อประชาสัมพันธ์
5) ดําเนิ นมาตรการเชิงรุ กในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวใน
พื้นที่
6) นําระบบประกันคุณภาพการให้บริ การมาใช้
3.1.2 หมวด 2 การบริหารราชการเพือ่ ให้ เกิดประโยชน์ สุขของประชาชน
เป็ นการกํา หนดแนวทางการบริ ห ารราชการในความหมายของการบริ ห าร
ราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนว่าต้องอยูใ่ นแนวทางที่ถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางใน
การได้รับบริ การจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
1) มีการกําหนดภารกิจในแต่ละเรื่ องที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 มีหน้าที่
ต้อ งให้บ ริ ก ารด้ว ยการกํา หนดให้อ ยู่ใ นกรอบที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดของประเทศ ความสงบเรี ยบร้ อย ความมัน่ คงปลอดภัยของสังคมส่ วนรวม และ
ความผาสุ กและความเป็ นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทัว่ ไป และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ งรัฐ
และนโยบายของคณะรัฐมนตรี
2) มีการจัดวางระบบเพื่อให้มีการปฏิบตั ิราชการเป็ นไป โดยมีความซื่อสัตย์สุจริ ต
สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม
3) ในห้วงระยะเวลาก่อนที่จะมี การเริ่ มดําเนิ นการในภารกิ จใด ได้มีการศึ กษา
วิเคราะห์ผลดี และผลเสี ยให้ครบถ้วนทุกด้าน มีการวางกลไกการทํางานชัดเจนทุกขั้นตอนและ
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โปร่ งใส ในกรณี ที่มีผลกระทบต่อประชาชนต้องมีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน หรื อให้มี
การชี้ แจงทําความเข้าใจโดยตรง หรื อ ด้วยการใช่ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้ แจงทําความเข้าใจกับ
ประชาชน ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น
4) เมื่ออยู่ในระหว่างการดําเนิ นการตามภารกิจใดในขั้นตอนใด ได้จดั ให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นและสํารวจความพึงพอใจของสังคมโดยรวม เพื่อปรับปรุ งแก้ไขอยูเ่ สมอ
5) ในกรณี ที่พบปั ญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขปั ญหานั้นโดยเร็ ว และถ้า
เป็ นปั ญหาจากส่ วนราชการอื่นแนวทางการปฏิบตั ิที่ผ่านมาได้มีการแจ้งผ่านไปยังส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ และพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร็ ว
จากการศึ ก ษาได้พ บว่ า กองบัง คับ การตรวจคนเข้า เมื อ ง 1 ดํา เนิ น การไปตาม
แนวทาง เพื่อสามารถตอบคําถามให้ได้ว่าภารกิจนั้น ตอบสนองต่อประโยชน์สุของประชาชนจริ ง
นอกจากนี้ มีการทําการวิเคราะห์ว่าสมควรดําเนิ นภารกิจนั้นอย่างไร และส่ วนราชการได้กาํ หนด
กลไกการตรวจสอบการดําเนิ นการในทุกระยะ เพื่อสามารถรับทราบถึงผลกระทบต่อประชาชน
เพียงใด และปรับปรุ งให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
นอกจากนี้ การดําเนิ นงานยังมีการคํานึ งถึงการให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการ
ได้รับการบริ การจากหน่วยงานของรัฐ เป็ นหลักสําคัญ ฉะนั้น ในการกําหนดภารกิจแต่ละเรื่ องจะต้อง
มีตวั ดัชนีช้ ีวดั ที่แสดงผลลัพธ์ให้เห็นโดยชัดแจ้งว่า ประชาชนได้รับประโยชน์จากภารกิจนั้นตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน หรื อเกิดผลต่อการพัฒนาชี วิตความเป็ นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ ได้คาํ นึ งถึ งประโยชน์ของประชาชนส่ วนรวมและประโยชน์ของ
ประชาชนแต่ละรายควบคู่กนั และเนื่ องจากแนวนโยบายของรัฐที่กาํ หนดขึ้นในรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซ่ ึ งต้องกําหนดขึ้นภายใต้กรอบของแนวนโยบาย
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญนั้น ย่อมต้องถือว่าเป็ นการกําหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เป็ นสําคัญ
การดํา เนิ น การให้มี ค วามโปร่ ง ใสนั้น เป็ นการดํา เนิ น งานและการตัด สิ น ใจที่
เปิ ดเผย เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันของบุคคลในชาติ หลักความโปร่ งใสจะเกิดขึ้นได้
เมื่ อ หน่ ว ยงานของทางราชการ ได้มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ทุ ก ขั้น ตอนในการปฏิ บ ัติภ ารกิ จ เพื่ อ ให้
ประชาชนรู ้และเข้าใจได้วา่ มีแนวทางหรื อโครงการจะทําสิ่ งใด วิธีการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนมีอยู่
อย่างไร การวิเคราะห์ขอ้ ดี ขอ้ เสี ยและแนวทางการตัดสิ นใจ รวมทั้งเหตุผลในการวินิจฉัยเป็ น
อย่างไร กรณี เหล่านี้ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้มีแนวทางการปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยให้
เป็ นที่ ท ราบทั่ว ไป ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน ได้มี พ ระราชบัญ ญัติ ข ้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.2540
สนับสนุนแนวทางการดําเนินการที่โปร่ งใสอยูแ่ ล้ว
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การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับภารกิจหรื อโครงการที่ส่วนราชการจะดําเนิ นการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่โดย
ปกติ ข องประชาชนในชุ ม ชนนั้น การทํา ความเข้า ใจถึ ง ผลกระทบและแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาที่
ดําเนิ นการ และการให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่ วยงานของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ และมีส่วนร่ วมในการผลักดันในภารกิจหรื อโครงการนั้นเกิดผลสําเร็ จ เพราะเห็ นว่าจะเกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน การจัดให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพิจารณาอาจจัดทําได้หลาย
รู ปแบบ เช่ น การจัดประชุ ม การพูดคุ ยเป็ นกลุ่ม การชี้ แจงให้ความรู ้ความเข้าใจและตอบคําถาม
ตลอดจนการจัดทําประชาพิจารณ์ โดยหลักสําคัญนั้นส่ วนราชการต้องกระทําไปเพื่อมุ่งหวังที่จะรับ
ฟั งปั ญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด และทําความเข้าใจหรื อแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วงจนเกิดความ
พอใจ มิใช่เป็ นการดําเนินการเพียงในรู ปแบบเพื่อแสดงว่ารับฟังความคิดเห็นแล้ว เพราะสิ่ งที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นทั้งที่ได้ดาํ เนินการก่อนเริ่ มโครงการหรื อภารกิจ การรับฟังในขณะดําเนินการ
และการสํารวจความพึงพอใจในการได้รับการบริ การจะเป็ นข้อมูลสําคัญของส่ วนราชการ และ
รั ฐ บาลที่ จ ะนํา มาวิ เ คราะห์ ค วามจํา เป็ นของภารกิ จ และแนวทางการปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ให้ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
3.1.3 หมวด 3 การบริหารราชการเพือ่ ให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
การบริ หารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นการบริ หารงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดขึ้นไว้
สําหรับงานนั้นๆ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุม้ ค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถกํา หนดตัว ชี้ วัด ผลการทํา งานได้อ ย่า งชัด เจน ซึ่ ง จะแสดงผลถึ ง ความสามารถในการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์ตรงต่อความต้องการของประชาชน
การบริ ห ารโดยมุ ่ง ผลสัม ฤทธิ์ หมายถึง การบริ ห ารมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ มี เ นื้ อ หาที่
ครอบคลุ ม เทคนิ ค ในการบริ ห ารหลายเรื่ อ ง เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารวัด ผลการปฏิ บ ัติ ง าน (Performance
Measurement) ซึ่งถือได้วา่ เป็ นหัวใจในการบริ หารลักษณะนี้ เพราะหากเราไม่สามารถวัดผลงานได้
เราก็ไม่สามารถปรับปรุ งให้เกิดผลงานที่ดีข้ ึนได้ การเทียบงาน (Benchmarking) เป็ นการปรับปรุ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและกระบวนการทํางานโดยเทียบวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) คุณภาพ
การให้บริ การ (Service Quality) เป็ นการยกระดับคุณภาพของบริ การให้ผรู ้ ับบริ การพอใจการ
ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Auditing) เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ในความถูกต้องของข้อมูล
การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) เป็ นการพิสูจน์ความสําเร็ จของโครงการ และยืนยัน
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว ชี้ วัด และผลสั ม ฤทธิ์ การมอบอํา นาจและให้ อิ ส ระในการทํา งาน
(Devolution and Autonomy) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารระดับกลางและต้นทํางานได้เต็ม
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ศักยภาพ และแก้ไขปั ญหาได้อย่างทันเวลา การวางแผนองค์กรและแผนกลยุทธ์ (Corporate and
Strategic Planning) เป็ นการสร้างความเกี่ยวโยงในการทํางานทุกระดับให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยไม่ ล ะเลยผลสั ม ฤทธิ์ ในระยะยาว และการทํา สัญ ญาผลการปฏิบ ตั ิง าน (Performance
Contracting) เป็ นการสร้างการต่อรองในการกําหนดผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน และสิ่ ง
ตอบแทนในระบบราชการ
จากการศึกษาพบว่า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ใช้ระบบบริ หารโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์จะมีลกั ษณะทัว่ ไป ดังนี้
1) มีพนั ธกิ จ วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน และมีเป้ าหมายที่ เป็ นรู ปธรรม
โดยเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่เน้นกิจกรรมหรื อการทํางานตามกฎระเบียบ
2) ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ ในองค์ก รต่ า งมี เ ป้ าหมายของการทํา งานที่ ชัด เจน และ
เป้ าหมายเหล่านั้นจะสั้นกระชับ ไม่คลุมเครื อ และเป็ นเป้ าหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององค์กร
นั้น
3) เป้ าหมายขององค์กรสามารถทําการวัดได้อย่างเป็ นรู ปธรรมโดยมี ตวั ชี้ วดั ที่
สามารถวัดได้ เพื่ อให้สามารถติ ดตามผลการปฏิบ ตั ิง านได้ และสามารถเปรี ย บเทีย บผลการ
ปฏิบตั ิงานกับองค์กรอื่นที่มีลกั ษณะงานที่เทียบเคียงกันได้
4) การตัดสิ นใจในการจัดสรรงบประมาณให้หน่ วยงานหรื อโครงการต่าง ๆ ทํา
การพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นหลัก มีความสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ
และรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่จะประเมินจากผลการปฏิบตั ิงานเป็ นหลัก
5) เจ้าหน้าที่ทุกคนรู ้วา่ งานที่องค์กรคาดหวังคืออะไรทุกคนในองค์กรจะคิดเสมอ
ว่างานที่ตนทําอยูน่ ้ นั เพื่อให้เกิดผลอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายของโครงการและ
องค์ก รอย่า งไร และทุ ก คนรู ้ สึ ก รั บ ผิด ชอบต่ อ ผลงานที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้อ ย่า งเหมาะสมกับ กํา ลัง
ความสามารถของแต่ละคน
6) มีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจ การบริ หารเงิน บริ หารคนสู่หน่วยงานระดับ
ล่าง เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ หารระดับต้น
ระดับกลางซึ่ งเข้าใจปั ญ หาเป็ นอย่า งดีไ ด้เ ป็ นผูแ้ ก้ไ ขปั ญ หาและสะสมประสบการณ์เ พื่อก้าวสู่
ผูบ้ ริ ห ารระดับ ที่สู ง ขึ้ น ต่อ ไป ซึ่ ง นอกจากจะช่ วยลดปั ญหาคอขวดที่ ทาํ ให้การทํางานล่ าช้า ลด
ขั้นตอนการทํางานแล้ว ยังเพิ่มความยืดหยุน่ และประสิ ทธิภาพในการทํางานด้วย
7) มีระบบสนับสนุ นการทํางาน ในเรื่ องระเบียบการทํางาน สถานที่ อุปกรณ์ใน
การทํางาน เช่ น มี ระเบี ย บที่ ส้ ัน กระชับ ในเรื่ องที่ จ าํ เป็ นเท่ านั้น มี สถานที่ ทาํ งานที่ สะอาด เป็ น
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ระเบียบ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนให้สามารถตัดสิ นใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ให้บริ การได้อย่างรวดเร็ วทันเวลา
8) มีวฒั นธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันในการทํางานที่สร้างสรรค์ เป็ นองค์กรที่
มุ่งมัน่ จะทํางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เป็ นองค์กรที่เรี ยนรู ้เปิ ดกว้างต่อความคิด
ความรู ้ ใหม่ๆ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เป็ นองค์กรที่ให้อภัยต่อความ
ผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นได้เมื่อต้องจัดการกับความไม่แน่ นอน และเป็ นองค์กรที่มีการติดต่อประสาน
ข้อมูลและร่ วมกันทํางานกับองค์กรภายนอก เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันได้
9) เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีขวัญและกําลังใจดี เนื่ องจากได้มีโอกาสปรับปรุ งงาน
และใช้ดุลพินิจในการทํางานที่กว้างขวางขึ้น ทําให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความพอใจลดการต่อว่าต่อขาน
หรื อการแสดงความไม่พอใจลง ส่ วนเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเองก็จะได้รับการตอบแทนตามผลการ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
นอกจากนี้ แล้ว จากการศึ กษายังพบว่า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมื อง 1 มี การ
กําหนดแผนการทํางานที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะชี้วดั ผลลัพธ์ของงาน ต่อไป ดังนี้
1) มีการวัดผลสัมฤทธิ์ ของภารกิ จที่ กระทําได้อย่างชัดเจน โดยต้องปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1.1) มีการทําภารกิจต่าง ๆ ส่ วนราชการต้องมีแผนปฏิบตั ิงานขึ้นไว้ล่วงหน้า
ก่อนลงมือดําเนินการ
1.2) มี ก ารกํา หนดแผนปฏิ บ ัติ ง านปรากฏรายละเอี ย ดที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ เป้ าหมายของภารกิ จ ผลสัมฤทธิ์ ของภารกิ จ และ
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของภารกิจ
1.3) มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานนั้น
1.4) ในกรณี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชน ได้มี ก ารแก้ไ ข หรื อบรรเทา
ผลกระทบ หรื อเปลี่ยนแปลงแผนให้เหมาะสม
มี การกําหนดภารกิ จ ดัง กล่ าว เพื่อ ให้การทํางานของส่ วนราชการเพื่อ ให้มี
เป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานการให้บริ การอย่างชัดเจน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีการกําหนดงานเป็ นแผนปฏิบตั ิของทุกหน่วยที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามภารกิจด้านต่างๆ ซึ่ งจะสามารถ
วิเคราะห์ความจําเป็ นและผลที่จะเกิดขึ้นของภารกิจ การกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่จะแล้ว
เสร็ จ ซึ่ งจะรวมไปถึงการกําหนดความรั บผิดชอบงานในหน้าที่ ของแต่ละบุ คคลในองค์กรด้วย
ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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2) การบริ หารราชการแบบบูรณาการ
เป็ นการร่ วมมือระหว่างกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 กับส่ วนราชการที่
เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้มีก ารปฏิ บตั ิ ง านร่ ว มกัน หรื อ มี แ ผนการดํา เนิ น งานที่ ส อดคล้อ งไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ซึ่ งจะทําให้ภารกิจที่สําคัญของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลสําเร็ จเป็ นประโยชน์แก่ประชาชน
ส่ วนรวม และมีความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการให้เกิดความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพจากการร่ วมมือปฏิบตั ิงานของทุก
ฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง มีการบูรณาการร่ วมกับส่ วนราชการที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั เพื่อให้เกิด
การบริ หารจัดการทั้งในด้านการวางแผน การใช้ทรัพยากร และการดําเนิ นการร่ วมกัน โดยกําหนด
เป้ าหมายให้เกิดผลสําเร็ จในภารกิจนั้นเป็ นเอกภาพเดียวกัน
3) การพัฒนาส่ วนราชการให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ในการบริ ห ารราชการแนวใหม่ มีก ารพัฒ นาความรู ้ค วามเชี ่ ย วชาญให้
เพีย งพอแก่ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน ให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพสัง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว และ
สถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่ งในการบริ หารราชการมีการ
วางแผนการปฏิบตั ิราชการทุกระยะ ต้องมีการปรับแผน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ต้องมีการกําหนด
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็ นความจริ ง ฉะนั้น แนวความคิดของผูป้ ฏิบตั ิงานภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสี ยใหม่ จากการที่ยดึ แนวความคิดว่าต้องปฏิบตั ิงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ต้ งั แต่
อดีตจนต่อเนื่องถึงปั จจุบนั เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้กบั
การปฏิบตั ิราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จึงกําหนดเป็ นหลักการว่า กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้มีการเตรี ยมการพัฒนาความรู ้เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
3.1) มีการสร้างระบบให้สามารถรับรู ้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
3.2) มีการประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.3) ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาความรู ้ค วามสามารถ สร้า งวิส ัย ทัศ น์ใ นการ
ปฏิบ ตั ิง าน และปรั บ เปลี ่ย นทัศ นคติ ข องข้า ราชการ เพื่ อ ให้ข ้า ราชการทุ ก คนเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้
ความสามารถในวิ ช าการสมัย ใหม่ ต ลอดเวลา มี ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และมีคุณธรรม
3.4) สร้างความมีส่วนร่ วมในหมู่ขา้ ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกัน
และกัน เพื่อการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบตั ิราชการร่ วมกันให้เกิดประสิ ทธิภาพ
4) การกําหนดแผนบริ หารราชการ
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มีการจัดทําแผนบริ หารราชการของหน่วยงาน เพื่อให้การบริ หารราชการของ
หน่ วยงานมีเป้ าหมายที่ชดั เจนและทุกส่ วนราชการสามารถกําหนด ยุทธศาสตร์ การปฏิบตั ิราชการ
ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง การดําเนินการในส่ วนนี้จึงกําหนดให้มีแผนต่าง ๆ ที่จะต้องจัดทําขึ้น ดังนี้
4.1) แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน เป็ นการกําหนดแผนการบริ หารให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมีระยะเวลา 4 ปี ซึ่ งเป็ นการนํานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็ น
แผนโดยสอดคล้องกับแนวนโยบายของรั ฐตามรั ฐธรรมนู ญและแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
เพื่อกําหนดหัวข้อที่สาํ คัญในแต่ละเรื่ อง ที่จะใช้เป็ นแนวทางการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีเป้ าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ ของงาน การกําหนดผูท้ ี่จะต้องรับผิดชอบ รายได้รายจ่ายและทรั พยากรที่ตอ้ งใช้
ระยะเวลา และการติดตามประเมินผล
4.2) แผนนิ ติบญั ญัติ หรื อแผนงานทางด้านกฎหมาย เป็ นการจัดทําแผนงาน
ทางด้านกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีหรื อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเป็ นกลไกรองรับการดําเนิ นการ
ตามแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน การรองรับการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ซึ่ งจะ
มีการกําหนดสาระสําคัญของกฎหมาย ผูร้ ับผิดชอบ และระยะเวลาการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
4.3) แผนปฏิบตั ิราชการ เป็ นแผนของทุกส่ วนราชการที่จะแปลงแผนบริ หาร
ราชการแผ่ น ดิ น ซึ่ งเป็ นการกํา หนดในเชิ ง นโยบายให้ เ ป็ นแนวทางการปฏิ บ ัติ ร าชการตาม
ความรับผิดชอบของส่ วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องมีการจัดทําเป็ น 2 ระยะ คือ
(1) แผนปฏิบตั ิราชการสี่ ปี เพื่อเป็ นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบตั ิ
ตามภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่ วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนบริ หารราชการ
แผ่นดิน และสามารถครอบคลุมห้วงระยะเวลาที่ประเทศไทยจะเข้าร่ วมประชาคมอาเซี ยนในปี
2558 อีกด้วย
(2) แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี เพื่อเป็ นการกําหนดแผนการปฏิ บตั ิ
ราชการในแต่ ละปี โดยแปลงมาจากแผนสี่ ปี เพื่อให้มีความชัดเจนว่าในรอบปี หนึ่ งมี ภ ารกิ จ ใด
จําเป็ นต้องกระทํา โดยมีเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างไร ซึ่ งแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี นี้
จะเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดงบประมาณในปี นั้นด้วย
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3.1.4 หมวด 4 การบริหารราชการอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ าในเชิงภารกิจ
ภาครัฐ
มีการกําหนดวิธีการทํางานของส่ วนราชการทั้งในกรณี ที่ให้เกิด ประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานและสามารถวัดความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิในแต่ละภารกิ จ โดยกําหนดให้หน่ วยงานใน
สังกัดปฏิบตั ิตามหลักการ ดังนี้
1) หลักความโปร่ งใส
มีการประกาศกําหนดเป้ าหมาย และแผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็ จ และ
งบประมาณที่ตอ้ งใช้เพื่อให้ขา้ ราชการและประชาชนทราบ ซึ่ งจะทําให้การทํางานมีความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบแผนการทํางานได้
หลักความโปร่ งใสนั้นเป็ นการสร้างความรู ้สึกที่ดีและเกิ ดการยอมรับผลการ
ปฏิบตั ิราชการจากประชาชน ซึ่ งในการดําเนิ นการนั้นมุ่งประสงค์จะให้บริ การแก่ประชาชน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทัว่ ถึง จึงควรที่จะสามารถเปิ ดเผยแนวทางการปฏิบตั ิราชการที่
สามารถทําการเปิ ดเผยได้ในทุกเรื่ อง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าภารกิจของหน่ วยงานมี
จํานวนเรื่ องเท่าใดและจะดําเนิ นการในแต่ละเรื่ องอย่างไร เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่กระทบความมัน่ คงที่
จําเป็ นต้องกระทําเพื่อคุม้ ครองประชาชนส่ วนใหญ่ของสังคม
2) หลักความคุม้ ค่า
2.1) มี ก ารจัด ทํา บัญ ชี ต ้น ทุ น ในงานบริ ก ารสาธารณะแต่ ล ะประเภท และ
รายจ่ายต่อหน่ วยงานของบริ การสาธารณะ เพื่อการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าระหว่างปั จจัยนําเข้ากับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
2.2) การจัดซื้ อจัดจ้างมีข้ นั ตอน และกระบวนการเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและ
เที่ ย งธรรม โดยชั่ง นํ้าหนั ก ถึ ง ประโยชน์ แ ละผลเสี ย ต่ อ สั ง คม ภาระต่ อ ประชาชน คุ ณ ภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่ วนราชการ
3) หลักความชัดเจนในการปฏิบตั ิราชการ (หลักความรับผิดชอบ)
3.1) มีการกําหนดแนวทางในการวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาใดๆ ให้ดาํ เนินการด้วย
ความรวดเร็ ว และหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดหลักที่ชดั เจนใน
การรับผิดชอบของส่ วนราชการ และมิให้ใช้เวลานานในการพิจารณาในรู ปแบบของคณะกรรมการ
3.2) ในกรณี ที่เป็ นการพิจารณาในรู ปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผูแ้ ทน
ส่ วน ราชการแม้จะมิได้เข้าร่ วมประชุ ม เพื่อให้เกิ ดหลักที่ชดั เจนในความรั บผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิ
หน้ า ที่ แ ทนส่ ว นราชการในคณะกรรมการ อัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลสรุ ปของงานที่ แ น่ น อนไม่
เปลี่ยนแปลงโดยส่ วนราชการนั้นในภายหลัง
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3.3) การสั่งราชการต้องเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ถ้ามีการสั่งการด้วยวาจาต้อง
บันทึกคําสั่งนั้นไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสั่งเพื่อปฏิบตั ิราชการที่ตอ้ งมีหลักฐานยืนยัน
คําสัง่ ที่แน่นอน มีความรับผิดชอบทั้งผูส้ งั่ และผูป้ ฏิบตั ิงาน
3.1.5 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิในใน การพิจารณา การสั่ง การอนุ ญาต การอนุ มตั ิหรื อ
การปฏิบตั ิราชการที่มีผลต่อโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วขึ้น ดังนี้
1) การกระจายอํานาจการตัดสิ นใจ
1.1) มีการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจลงไปสู่ ผดู ้ าํ รงตําแหน่ง ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดําเนิ นการในเรื่ องนั้นโดยตรง โดยมุ่งให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการ
บริ การประชาชน
1.2) จัดให้มีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกํากับดูแล การใช้อาํ นาจและ
ความรับผิดชอบของผูร้ ับมอบอํานาจและผูม้ อบอํานาจ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็ นกรอบ
การปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้เกิ ดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประหยัด
ค่าใช้จ่าย และเมื่อมีการกระจายอํานาจการตัดสิ นใจเป็ นประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ ให้ประชาชน
ทราบด้วย
1.3) มีการกําหนดและจัดทําแผนภูมิข้ นั ตอน และระยะเวลาการดําเนิ นการ
รวมทั้งรายละเอียดอื่นโดยเปิ ดเผยเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ซึ่ งจะเป็ นการลดขั้นตอนการติดต่อ
สอบถามหรื อการทําความเข้าใจเรื่ องสําหรับประชาชนที่จะมาขอรับบริ การจากรัฐได้โดยสะดวก
และรวดเร็ ว
สภาพปั ญหาของระบบราชการไทยที่ผ่านมาประการหนึ่ ง คือความล่าช้าใน
การปฏิบตั ิงาน ซึ่ งมีผลทําให้ไม่สามารถให้บริ การแก่ประชาชนตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ ว
และเป็ นที่มาของการทํางานในภาคราชการว่าไม่โปร่ งใส ประชาชนมีความไม่ไว้วางใจและเกิด
ความเบื่อหน่ ายในการทํางานของภาคราชการ สาเหตุที่ทาํ ให้การบริ หารงานราชการมีความล่าช้า
นั้นเกิ ดจากหลายสาเหตุ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องทรั พยากรที่ จ าํ เป็ นต้องนํามาใช้ในการบริ หารงานไม่
พอเพียง กฎและระเบียบที่ จะต้องปฏิบตั ิ ในแต่ละเรื่ องมีเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งสาเหตุประการ
สําคัญคือ งานของภาคราชการมีขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวพันกับประชาชนทุกคนในประเทศ ทําให้
จํานวนเรื่ องที่ขา้ ราชการจะต้องดําเนินงานจึงมีเป็ นจํานวนมาก
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2) การจัดตั้งศูนย์บริ การร่ วม
2.1) มีการจัดส่ วนราชการภายในที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานกับประชาชน
ให้รวมเป็ นศูนย์บริ การร่ วมแห่ งเดียวที่ประชาชนจะสามารถติดต่อสอบถาม ขอข้อมูล ขออนุ ญาต
หรื อขออนุมตั ิได้พร้อมกันทุกเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงนั้น
2.2) มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่และแบบพิมพ์ที่จาํ เป็ นในศูนย์บริ การร่ วม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่น้ นั บริ การประชาชนได้อย่างครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่น้ นั จะต้องสามารถแจ้งรายละเอียดรับ
เอกสารหลักฐานที่จาํ เป็ น แจ้งให้ทราบระยะเวลาการดําเนิ นการ และเป็ นผูต้ ิดต่อประสานกับส่ วน
ราชการอื่น เพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรื อกฎในเรื่ องนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในการจัดตั้งศูนย์บริ การร่ วมเป็ นการสร้ างมาตรการเพื่อลดขั้นตอนใน
การติดต่อขอรับบริ การจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ซึ่ งโดยปกติในสภาพกฎหมายปั จจุบนั
การดําเนินการสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดของประชาชน จะต้องติดต่อขอรับอนุญาตหรื อการดําเนินการอื่นใดจาก
หน่ วยงานของรั ฐหลายแห่ งเพื่อกระทํากิ จการนั้น ซึ่ งสร้ างความลําบากและต้องเสี ยเวลาในการ
ดําเนินการของประชาชน
3.1.6 หมวด 6 การปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้มีการเตรี ยมการเพื่อทําการปรับปรุ งภารกิจให้
เป็ นไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม หรื อสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานตาม
นโยบายหรื อแผนการปฏิบตั ิราชการ ดังต่อไปนี้
1) การทบทวนภารกิจ
มีการทบทวนภารกิจตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด เพื่อตรวจสอบว่าภารกิจ
ใดมีความจําเป็ นต้องดําเนินการต่อไปหรื อไม่ โดยคํานึงถึงแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน นโยบาย
ของรัฐ เงินงบประมาณของประเทศ ความคุม้ ค่าของภารกิจ ซึ่ งหากเห็นควรเปลี่ยนแปลงต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุ งอํานาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิ จที่จะ
ยกเลิกปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงขึ้นเนื่ องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การ
ดําเนิ นการของส่ วนราชการจึ งจําเป็ นต้องมี ก ารปรั บปรุ งและพัฒนาเพื่อ ให้สามารถปฏิ บตั ิ งาน
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและประโยชน์ของประเทศได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดเวลา
2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมื อง 1 ได้มีการสํารวจและทบทวนเพื่อยกเลิ ก
ปรับปรุ ง หรื อจัดให้มีข้ ึนใหม่สาํ หรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
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เพื่อให้ทนั สมัยอยู่เสมอ เพี่อให้ลดภาระของประชาชน โดยต้องรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเป็ นการเตรี ยมการรองรับการเข้าร่ วมประชาคมอาเซียนต่อไป
3.1.7 หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ได้มีการดําเนิ นงานตามแนวทางที่กาํ หนดให้ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ต้อ งจัด ให้ มี เ พื่ อ เป็ นการอํา นวยความสะดวกแก่ป ระชาชนให้ไ ด้ร ั บ บริ ก ารโดยเร็ ว ใน
ขณะเดี ย วกัน ก็จ ะสามารถตรวจสอบ ความต้องการของประชาชน รับรู ้ สภาพปั ญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ต่อไป โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1) การกํา หนดระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ ให้ป ระชาชนได้ท ราบ และ
มอบหมายให้ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้นกํากับดูแล ตรวจสอบการให้บริ การให้สําเร็ จลุล่วง ตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดนั้น
2) การจัดให้มีระบบสารสนเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้จดั ให้มีระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามหรื อใช้บริ การของส่ วน
ราชการนั้นได้เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่นาํ มาช่วยในการปฏิบตั ิราชการได้อย่างรวดเร็ ว และเนื่ องจากใน
สภาพปัจจุบนั การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์มีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย สามารถใช้เชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้โดยง่าย
3) การรับฟั งข้อร้องเรี ยน ได้จดั ให้มีระบบการตอบคําถามเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของส่ วนราชการให้ประชาชนได้ทราบ รวมถึงเมื่อได้รับคําร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะ หรื อความคิดเห็น
จากประชาชนในการชี้แจง ปั ญหาอุปสรรค ความยุ่งยาก หรื อปั ญหาในวิธีปฏิบตั ิราชการ ได้มีการ
นํามาพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไปและแจ้งผลให้ผแู ้ จ้งทราบด้วย
4) การเปิ ดเผยข้อมู ล ได้จ ัด ให้มีข้ นั ตอนการดํา เนิ น งานในการเปิ ดเผยข้อมู ล
เกี่ ย วกับการปฏิ บตั ิ ร าชการให้ป ระชาชนทัว่ ไปได้รับ ทราบ เว้น แต่ กรณี จ าํ เป็ นต้อ งกระทํา เป็ น
ความลับเพื่อความมัน่ คงหรื อรักษาความสงบเรี ยบร้อย หรื อคุม้ ครองสิ ทธิประชาชน
3.1.8 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ได้มีการดําเนิ นงานเพื่อวัดผลการปฏิบตั ิราชการว่า มีผลสัมฤทธิ์ ตรงตามเป้ าหมายที่
กํา หนดขึ้ น ไว้ห รื อไม่ คุ ณ ภาพ และความพึ งพอใจอยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ห รื อไม่ รวมทั้ง การ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการภายในองค์กร โดยมีการดําเนินการดังนี้
1) การประเมินผลโดยคณะผูป้ ระเมินอิสระ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ และความคุม้ ค่าในภารกิจ
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2.) การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการ ซึ่ งมี ก ารกระทํา ทั้ง การ
ปฏิบตั ิงานเฉพาะตัว และประโยชน์ของหน่ วยงานที่ผนู ้ ้ นั สังกัดอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงาน
ในลักษณะที่เป็ นทีมทํางานมากขึ้น
3) การประเมินผลการบังคับบัญชา
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของการบริ หารงาน
แบบมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ เพราะจะเป็ นการวัด ผลความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บ ัติร าชการว่า เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานในภาพรวมและงานแต่ละด้านของส่ วน
ราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในส่ วนราชการว่าสามารถปฏิบตั ิราชการได้เป็ นไปตามที่กาํ หนดได้มาก
น้อยเพี ย งใด การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติร าชการยัง จะสามารถนํา มาใช้ก าํ กับ ตรวจสอบการใช้
บุคลากรและทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย
3.2 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และการคุมคาม (SWOT Analysis)
3.2.1 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในองค์ กร
ทําการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ว่า มีปัจจัยอะไร
เป็ นจุ ด แข็ง และจุ ด อ่ อ นเพื่อชี้ ใ ห้เ ห็ ฯ ว่า การดํา เนิ นงานต่ างๆ ของหน่ ว ยงาน มี โอกาสประสบ
ความสําเร็ จมากน้อยเพียงใด มี ปัญหาอะไรหรื อไม่ การวิเคราะห์ปัจจัย จุดอ่อน และจุดแข็งของ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 มีผลการศึกษาดังนี้
1) จุดแข็ง (Strength) ได้แก่ส่วนที่ดี ส่ วนที่หน่วยงานทําได้ดี ส่ วนที่เป็ นความเข็ม
แข็งของหน่ ว ยงาน ส่ ว นที่ เ ป็ นความสามารถพิเ ศษของหน่ ว ยงาน จากการศึ ก ษาได้พบว่า เป็ น
หน่ วยงานที่มีความพร้อมของบุคลากรค่อนข้างสู ง ประกอบด้วยบุคลากร ที่มีความรู ้ มีทกั ษะ และ
ความสามารถ เป็ นพิเศษเฉพาะด้านเป็ นอย่างดีการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชามีประสิ ทธิ ภาพ มี
ทีมงานด้านบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เข้ามาดําเนิ นการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ ผมู ้ ารับบริ การ หน่ วยงานมีผลงานที่ดีจนเป็ นที่ประทับใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนิ นงานที่เพียงพอ ได้รับความไว้วางใจจากผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
องค์กร
2) จุดอ่อน (Weakness) ได้แก่ส่วนที่ไม่ดี ส่ วนที่เป็ นอุปสรรค ส่ วนที่มีความล้า
หลัง ทําให้องค์กรเกิดความเสี ยหาย ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสี ยหาย ซึ่ งมีลกั ษณะตรงกันข้าม
กับจุดแข็ง จากการศึกษาได้พบว่า บุคลากรบางกลุ่ม ยังคงต้องพัฒนาด้านความรู ้ ทัศนคติ ในการ
ปฏิ บีติงาน ขาดความชํานาญในบางเรื่ อง ไม่ มีระบบฐานข้อมูลที่ มีประสิ ทธิ ภ าพอย่างเพีย งพอ
ปั ญหาเรื่ องอาคารสถานที่ทาํ การ ขาดระบบการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานบาง
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ประการ เช่ น ความต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีความรอบรู ้เฉพาะด้าน โครงสร้างของ
องค์กรยังขาดความยืดหยุ่น การตัดสิ นใจยังต้องรอรั บความเห็ นชอบจากผูบ้ ริ หารระดับสู งจาก
ส่ วนกลาง
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของหน่วยงาน สามารถนําจุดแข็งที่มีอยูม่ าใช้
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างมากที่สุด ในขณะเดี ยวกัน สามารถนําความรู ้ ที่ได้รับจากการศึกษามา
พัฒนาจุดอ่อนของหน่วยงานให้เกิดปัญหาต่อหน่วยงานน้อยที่สุด
3.2.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกองค์ กร
1) โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพการณ์ที่จะทําให้เกิ ดการได้เปรี ยบ
ได้ป ระโยชน์ หรื อ ช่ อ งทางที่ ท าํ ให้ก ารปฏิ บตั ิ ง านบัง เกิ ด ความสะดวก จากการศึ ก ษาได้พ บว่า
หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ และบุคลการที่สามารถบริ หารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย
ในปั จจุบนั ได้อย่างเพียงพอ การกําหนดนโยบาย และกฎหมายของหน่วยงาน ทําให้การปฏิบตั ิงาน
และการบังคับใช้กฎหมายมีประสิ ทธิภาพ ประชาชนผูม้ าติดต่อมีความรู ้ และความเข้าใจในระเบียบ
กฎเกณฑ์ ของทางราชการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างถ่องแท้ เกิ ดความสะดวกต่อการให้บริ การ และ
การรับบริ การ ประเทศชาติมีความมัน่ คงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ งส่ งผลดีต่อการ
ดําเนินงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
2) ภาวะคุกคาม (Threats) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมภายนอกที่เป็ นภาวะคุกคามต่อ
องค์กร เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดการเสี ยเปรี ยบ เสี ยประโยชน์ เสี ยสิ ทธิ์ ซึ่ งอาจนําไปสู่ การดําเนิ นงาน
ของหน่ วยงานอย่างขาดประสิ ทธิ ภาพ จากการศึกษา ได้พบว่า จํานวนผูเ้ ดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย ที่เพิ่มสู งขึ้น เป็ นภาวะคุกคาม การให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของหน่วยงาน ภายใต้กรอบ
อัตรากําลังพลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึงสถิติผมู ้ าขอรับการบริ การที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
1 มีปริ มาณเพิ่มสู งขึ้นเช่ นกัน ซึ่ งมีความจําเป็ นต้องขอรับการบรรจุกาํ ลังพลให้เพิ่มมากขึ้น หรื อ
การนําเทคโนโลยีสมัยสมัยมาเสริ มการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้มากขึ้นอีกด้วย

บทที่ 4
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าวแล้วข้างต้น พบว่ากองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ได้มีการกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ และการพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่ม
การให้บริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การ ในการขอรับการตรวจลงตรา การแก้ไขการตรวจลงตรา หรื อการ
ดําเนินการอื่นใดในอํานาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาอย่างต่อเนื่อง
แต่จากการศึกษาที่ผา่ นมาปรากฏว่า ยังคงมีปัจจัยในการให้บริ การบางประการ ที่สมควร
ให้มีการปรับปรุ ง เพิ่มเติม เพื่อให้การบริ การแก่ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ ว ยิ่งๆขึ้น ไปอีก
โดยในการนี้ ขอนําแนวทางการปรับปรุ งโดยใช้แนวคิดการบริ หาร 4 M อันได้แก่
(1) ทรัพยากรบุคคล (Man)
(2) งบประมาณ (Money)
(3) ทรัพยากร (Material)
(4) การบริ หารจัดการ (Managements)
4.1.1 ปัจจัยทางด้ านทรัพยากรบุคคล
มุ่ ง เน้น ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และมี ความเชี่ ยวชาญในงานรั บผิดชอบ เพื่อให้ก าร
บริ การมีประสิ ทธิภาพ โดย
1) ควรเพิ่ ม อัต รากํา ลัง เจ้า หน้า ที่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน ให้ส อดคล้อ งกับ ปริ ม าณผูเ้ ดิ น
ทางเข้าประเทศและ จํานวนผูม้ าขอรับบริ การที่เพิม่ มากขึ้น
2) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความสามารถในงานจนเกิ ด
ความชํานาญ มีทกั ษะ โดยเฉพาะระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
3) อบรมด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มุ่ ง เน้ น ให้ มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ทั้ง ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและเพื่อนร่ วมงาน
4.1.2 ปัจจัยทางด้ านงบประมาณ
ควรจัดสรรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ โดย
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1) พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปี ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
ให้มี ค วามสอดคล้อ งกับ ภารกิ จ และปริ ม าณงานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ สามารถปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า ง
คล่องตัว และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2) พิ จ ารณาของปรั บ เพิ่ ม วงเงิ น งบประมาณในด้า นต่ า งๆ หรื อ โครงการที่ จ ะ
ดําเนินการในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558
4.1.3 ปัจจัยทางด้ านทรัพยากร
เพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ด โดย
1) จัดสรรวัส ดุ ครุ ภ ัณ ฑ์ที่เ กี่ ย วข้องกับ การให้บริ ก ารด้า นตรวจคนเข้า เมื อง ที่
ทัน สมัย และเพี ย งพอ รวมทั้ง การนํา ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ท ัน สมัย และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาใช้ปรั บปรุ งการให้บริ การด้านตรวจคนเข้าเมือง เช่ น การจัดระบบคิวในการ
รั บคําร้ องเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (Visa Extension) และการสลักหลังแจ้งออกนอก
ราชอาณาจัก ร (Re-entry) ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต การประเมิ นผลความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ ก าร
ระบบสารสนเทศสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัด พื้ น ที่ ใ ห้ ผู ้รั บ บริ การอย่ า งเพี ย งพอ เป็ นสั ด ส่ ว น ให้ เ กิ ด ความสะดวก
สามารถจัดระบบควบคุมการให้บริ การ และแสดงขั้นตอนการบริ การอย่างชัดเจน
4.1.4 ปัจจัยทางด้ านการบริหารจัดการ
1) มี ก ารแบ่ ง มอบงานให้ กับ หน่ ว ยงานในสั ง กัด อย่ า งชัด เจน รวมทั้ง มี ก าร
มอบหมายให้ขา้ ราชการมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเสริ มกําลังกันได้เมื่อจําเป็ นอย่างไม่ขาดตอน
และเกิดประสิ ทธิภาพ
2) มีการจัดทําแฟ้ มระเบี ยบข้อกฎหมายอย่างเป็ นระบบ เพื่อสามารถชี้ แจงทํา
ความเข้าใจให้กับผูร้ ั บบริ การได้อย่างรวดเร็ ว และเป็ นข้อมูลในการประเมิ นผลการให้บริ ก าร
ประจําปี ได้อีกส่ วนด้วย
3) มีการจัดทําคู่มิอการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิ บตั ิ งานเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องและทิศทางเดียวกันตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา
4) มีการมอบหมายให้ขา้ ราชการระดับรองสารวัตรขึ้นไปมีอาํ นาจลงนาม เพื่อให้
การกระจายงานและเกิดความรวดเร็ วและความคล่องตัวยิง่ ขึ้น
5) ต้องได้รับการสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ
ปฏิบตั ิงานจากหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ทนั สมัยและรวดเร็ วต้องมีการแจ้งขั้นตอนงานต่างๆ
ให้ ผู ้รั บ บริ การทราบอย่ า งชั ด เจน มี ก ารแจกบัต รคิ ว ให้ ท ราบกํา หนดระยะเวลาแล้ว เสร็ จ
เพื่อผูร้ ับบริ การสามารถที่จะคาดการณ์และวางแผนเพื่อรับบริ การด้านต่างๆ ได้
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6) ควรนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ ว
ในการให้บริ การตลอดเวลา รวมทั้งควรมีเว็บไซต์ของหน่ วยงานเพื่อทําการประชาสัมพันธ์ หรื อ
ระบุขอ้ มูลเอกสารที่ผรู ้ ับบริ การจะต้องยืน่ ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
7) ควรทําการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในแต่ละวัน เพื่อนํามาทําการ
วิเคราะห์ขอ้ คิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ ของผูม้ ารับบริ การ เพื่อนําผลจากการพิจารณานํามาปรับปรุ ง
การให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
4.2 ข้ อเสนอแนะ
(1) การปรับปรุ งด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ หารจัดการ ทรัพยากร งบประมาณ
ให้มีความสมดุ ลกับงาน และมีการนําเอาวิธีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพเข้ามาใช้ในการ
บริ หารจัด การหน่ ว ยงานอย่ า งเหมาะสมแล้ว สามารถพัฒ นาปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ การของ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้อย่างมีมาตรฐาน มีประสิ ทธิภาพอย่างเข้มเข็งและยัง่ ยืน ควบคู่
กับความมัน่ คงของประเทศ และเป็ นการทําชื่อเสี ยงให้ประเทศอีกด้านหนึ่งด้วย
(2) งานตรวจคนเข้า เมื อ งถื อ ว่า เป็ นประตู่ สู่ ป ระเทศ แต่ ท้ งั นี้ การบริ ห ารจัด การต้อ ง
ประกอบด้วยปั จจัยหลายด้าน ทั้งผูบ้ ริ หารต้องมีความเป็ นผูน้ าํ ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมัน่ และ
เจ้า หน้ า ที่ ต ้อ งมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการพัฒ นาดัง กล่ า วด้ว ย การบริ หารจัด การหน่ ว ยงาน
จึงจะประสบความสําเร็ จและพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ ว
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