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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

การอาํนวยความสะดวกและการใหบ้ริการทางดา้นการขออยูต่่อ การขอรับการตรวจลงตรา 
และการแกไ้ขการตรวจลงตราแก่คนต่างดา้วและครอบครัวท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย ถือเป็น
ภารกิจหลกัท่ีมีความสาํคญัยิง่ของกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง เพือ่
เป็นการดึงดูดแก่นกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน รวมถึงกลุ่มนกัลงทุน 
เพื่อเขา้มาลงทุนในประเทศใหม้ากข้ึน และยงัถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญัท่ีถูกกาํหนดไวใ้นนโยบายของ
รัฐบาล รวมทั้งยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติดว้ย 

การอาํนวยความสะดวกและการใหบ้ริการดา้นพิธีการเขา้เมืองดงักล่าว จะตอ้งมีการพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพของการใหบ้ริการต่างๆ ใหมี้คุณภาพอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ี การบริการของกอง
บงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ท่ีผา่นมา ไดย้ดึการทาํงานตามนโยบายของสาํนกังานตรวจคนเขา้
เมือง และสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ รวมทั้งยทุธศาสตร์และพนัธกิจ สามารถสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัประชาชนผูม้าติดต่อรับบริการไดดี้ในระดบัหน่ึง แต่กย็งัคงพฒันาและปรับปรุงการบริการให้
มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัจะตอ้งรักษามาตรฐานและคุณภาพงาน
บริการดงักล่าวใหมี้ความเขม้แขง็และยัง่ยนื เพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชนผูม้าขอรับ
บริการอยา่งย ัง่ยนืดว้ย 

การศึกษาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการของ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดีข้ึนนั้น ผูศึ้กษาไดน้าํแนวทางการวิเคราะห์ SWOT Analysis  
มาใชใ้นการอธิบายจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการใหบ้ริการของกองบงัคบัการตรวจ
คนเขา้เมือง 1 และพบวา่จุดแขง็ของหน่วยงานท่ีสาํคญั คือ คนหรือบุคลากรซ่ึงจะมีบทบาทท่ีสาํคญั
ต่อการใหบ้ริการ และสามารถท่ีจะทาํการปรับปรุงใหบ้ริการใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน ส่วนจุดอ่อนท่ี
ศึกษาพบ คือ เร่ืองงานและเร่ืองของกฎและระเบียบทางราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีทาํใหก้าร
ปฏิบติังานต่างๆ ของหน่วยงานขาดความคล่องตวัและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนโดยรวม ดงันั้น จึงทาํใหก้องบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 สามารถทาํการ
กาํหนดจุดเป้าหมายท่ีพึงประสงคใ์นการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและ
สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชนผูม้ารับบริการได ้

นอกจากน้ี ผูศึ้กษา ไดพ้ิจารณานาํทฤษฎีการบริหาร Total Quality Management –TQM   
มาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินการปรับปรุงการใหบ้ริการ เน่ืองจากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าว เนน้การ
สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการเป็นจุดหมายสูงสุด และบุคลากรของกองบงัคบัการตรวจคน    
เขา้เมือง 1 ทุกระดบัและทุกหน่วยงานในสงักดั ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมขบัเคล่ือนการปรับปรุงและ



จ 

พฒันาการบริการของหน่วยงานใหมี้มาตรฐานท่ีดีข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยท่ี ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีศรัทธาและความมุ่งมัน่ มีสภาวะผูน้าํและความกลา้ ตลอดจนตอ้งมีการบริหารอยา่งเป็น
ระบบ เพื่อสามารถสร้างศรัทธา และความร่วมมือ กบับุคลากรทุกคน โดยจะมีการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุงการดาํเนินงานต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมระหวา่งการปรับปรุง
คุณภาพการบริการตลอดเวลา เพื่อใหก้ารบริการมีคุณภาพ และมีมาตรฐานท่ีย ัง่ยนืสืบไป 

อยา่งไรกต็าม แมว้า่จากการศึกษาการใหบ้ริการของกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1      
จะปรากฏผลการศึกษา และการประเมินผลการใหบ้ริการจากประชาชนผูม้าติดต่อวา่มีการบริการ    
ท่ีดี  กต็าม เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษา ยงัไม่มากพอท่ีจะสะทอ้นความพึงพอใจท่ีแทจ้ริงของ
ประชาชนผูรั้บบริการได ้แต่ไดพ้บวา่ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการวา่น่าจะดาํเนินการมาอยา่งถูกแนวทางแลว้ และกองบงัคบัการตรวจคนเขา้
เมือง 1  จะตอ้งไม่หยดุน่ิงและพึงพอใจกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา โดยจะตอ้งยดึมัน่กบั
เป้าหมายสูงสุดของการใหบ้ริการโดยทุ่มเททรัพยากร สรรพกาํลงั เพื่อทาํการปรับปรุงการบริการ
ใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพ และโปร่งใสอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืตลอดไป. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

ผูศึ้กษาประสงคท่ี์จะใหร้ายงานส่วนบุคคลฉบบัน้ี เป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงงาน    
ดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนผูม้ารับบริการ ณ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 สาํนกังาน   
ตรวจคนเขา้เมือง เพื่อใหเ้กิดความสะดวก คล่องตวั ในการรับบริการ และ ประสบปัญหากบั       
การใหบ้ริการ เพื่อใหส้ามารถใหก้ารบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยา่งดี จนเป็นท่ี      
พึงพอใจแก่ประชาชนผูรั้บบริการ 

รายงานช้ินน้ี สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์และคาํแนะนาํอนัมีค่ายิง่จาก          
ท่านคณะอาจารย ์ ท่ีปรึกษา ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์ ดร. สุรชยั ศิริไกร เอกอคัรราชทูต            
ดร.จิตริยา ป่ินทอง และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อคัรเดช ไชยเพิ่ม ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาในการ   
ใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ และช่วยลดความกงัวลใจในการศึกษาและจดัทาํรายงานส่วนบุคคล 
นบัแต่เร่ิมการนาํเสนอกรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคลเป็นคร้ังแรก จนกระทัง่เป็นรายงาน     
ฉบบัท่ีสมบูรณ์ 

ผูศึ้กษาขอขอบคุณ ผูบ้งัคบับญัชา และขา้ราชการตาํรวจทุกคนของกองบงัคบัการตรวจคน
เขา้เมือง 1 ท่ีไดใ้หโ้อกาส กาํลงัใจ ความร่วมมือ ใหข้อ้มูล และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ กบัทั้ง
ร่วมกนัปฏิบติังานต่าๆ เพื่อปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งเตม็กาํลงัจนบงัเกิดประสิทธิผลเป็นอยา่งดี 

ขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมรุ่น นบท. รุ่นท่ี 4 ทุกคนท่ีไดร่้วมกนัเรียนรู้ แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น    
การใหก้าํลงัใจ ตลอดจขคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนย์ิง่ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอบคุณขา้ราชการและคณะเจา้หนา้ท่ีสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ ทุกๆ คน 
ท่ีมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ ในการจดัการอบรมหลกัสูตร นบท. รุ่นท่ี 4 นบัแต่การจดัการดา้นสารัตถะ 
และการดูแลอาํนวยความสะดวกทุกอยา่ง ดว้ยไมตรีจิต และความเอาใจใส่อยา่งดีเยีย่มมาโดยตลอด
ก่อน และการดาํเนินงานในหลกัสูตรน้ี 

ขอขอบคุณผูบ้งัคบับญัชาทุก ๆ ท่านตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั ตลอดจนเพื่อนขา้ราชการ 
ในสงักดัสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง และสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ทุก ๆ ท่าน ท่ีมีส่วนสนบัสนุน
และใหก้าํลงัใจในการปฏิบติัราชการตลอดมา  

ทา้ยสุดขอกราบขอบพระคุณบิดา และมารดา ครูอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิทยาการ     
ทุก ๆ ท่านท่ีมีส่วนทาํใหผู้ศึ้กษามีวนัน้ีได ้รวมทั้งภรรยาและครอบครัว ท่ีเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอด. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
สาํนักงานตรวจคนเขา้เมือง เป็นหน่วยงานสาํคญัของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในดา้น

การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาํแนะนาํ และเสนอแนะการปฏิบติังานให้แก่ผูบ้งัคบับญัชา 
ตามอาํนาจหนา้ท่ีในความรับผิดชอบของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานตาม
พระราชบญัญติั คนเขา้เมือง กฏหมายว่าดว้ยการทะเบียนคนต่างดา้ว กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์และกฎหมายอ่ืนเก่ียวกบัความผดิทางอาญาทัว่ราชอาณาจกัร  งานดา้น
ตรวจคนเขา้เมืองตรวจคดักรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทท่ีผ่านเขา้-ออก ราชอาณาจกัร 
รวมถึง งานการให้บริการแก่ประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างดา้ว ท่ีมารับการบริการตามนโยบาย
ของรัฐดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว การคา้ การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยปรากฏในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา พบว่าคนต่างดา้ว เดินทางเขา้ออกราชอาณาจกัร    
เพิ่มมากข้ึนทุกปี ดงัน้ี 

ตารางที ่1 แสดงสถิติการเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรเปรียบเทียบปี 2552 – 2555  
  (มกราคม ถึง กรกฎาคม 2555) 

  ปี 52 ปี 53 เพิม่/ลด ปี 54 เพิม่/ลด ปี 55 เพิม่/ลด 
ม.ค. 1,032,104 1,314,387 27.4 1,466,223 11.6 1,511,815 3.1 
ก.พ. 946,545 1,263,752 33.5 1,381,542 9.3 1,463,305 5.9 
มี.ค. 1,070,982 1,259,469 17.6 1,431,653 13.7 1,560,566 9.0 
เม.ย. 1,023,328 1,045,248 2.1 1,378,609 31.9 1,549,107 12.4 
พ.ค. 814,131 743,887 -8.6 1,214,677 63.3 1,214,677 63.3 
มิ.ย. 804,759 817,119 1.5 1,219,156 49.2 1,359,386 11.9 
ก.ค. 963,475 1,113,504 15.6 1,415,958 27.2 1,363,794 11.9 
ส.ค. 969,772 1,075,780 10.9 1,355,048 26.0   
ก.ย. 939,047 1,021,395 8.8 1,243,022 21.7   
ต.ค. 1,157,559 1,222,838 5.6 1,264,404 3.4   
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

  ปี 52 ปี 53 เพิม่/ลด ปี 54 เพิม่/ลด ปี 55 เพิม่/ลด 
พ.ย. 1,203,678 1,288,123 7.02 977,125 -24.1   
ธ.ค. 1,374,863 1,464,847 6.5 1,403,660 -4.2   

รวม 12,300,243 13,630,349 10.8 15,751,077 15.6   

ท่ีมา : สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง, งานเทคโนโลยสีารสนเทศ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 2 
 

สัญชาติท่ีมีการเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทยมากท่ีสุด 9 อนัดบัแรก ในช่วงปี 2552 – 
2554 ปรากฏตามตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางที ่2 แสดงสถิติจาํนวนผูเ้ดินทางเขา้ราชอาณาจกัรสูงสุด 9 สญัชาติแรก เปรียบเทียบปี 2552 – 2554 

ลาํดบั สัญชาติ 
2552 2553 2554 

รวม 
IN OUT IN OUT IN OUT 

1 China 662,156 634,266 875,837 835,203 1,304,018 1,256,346 5,567,826 
2 Japan 939,002 877,980 932,125 874,580 1,067,258 992,554 5,683,499 
3 India 581,360 565,337 718,023 700,013 869,042 847,265 4,281,040 
4 Russian Federation 275,892 258,485 485,379 463,613 734,172 709,718 2,927,259 
5 Republic of Korea 429,572 379,434 571,572 517,695 709,861 673,664 3,281,798 
6 United Kingdom 

British Citizen 
690,190 603,346 659,962 575,545 683,728 587,803 3,800,574 

7 United States 536,564 503,312 514,073 485,962 565,290 528,731 3,133,932 
8 Australia 436,616 387,232 425,929 375,346 502,991 432,542 2,560,656 
9 Germany 486,733 387,063 515,332 404,984 523,784 413,038 2,730,934 

ท่ีมา : สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง, งานเทคโนโลยสีารสนเทศ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 2 
 

เม่ือคนต่างดา้วและครอบครัวไดเ้ดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย ทางช่องทางด่าน
ตรวจคนเขา้เมือง และไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองประจาํด่านตรวจฯ ให้พาํนกั
อยู่ตามระยะเวลาของประเภทการตรวจลงตรา (Visa) ตามพระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 
แลว้ หากคนต่างดา้วผูน้ั้นประสงคจ์ะพาํนกัอยู่ในราชอาณาจกัรนานกว่าระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาต
ไว  ้คนต่างด้าวสามารถยื่นเร่ืองขออนุญาตพร้อมแสดงเหตุผลความจาํเป็น เช่น เพื่อเขา้รับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล หรือเพื่อดูแลครอบครัวคนไทย หรือเพื่อศึกษาในสถานศึกษาใน
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ประเทศ หรือเพื่อลงทุนทาํธุรกิจในประเทศไทย ฯลฯ เป็นตน้ ต่อเจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองผูมี้
อาํนาจหน้าท่ี เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไปได้อีก โดยท่ีผ่านมาจากสถิติการดาํเนินงาน
ใหบ้ริการพบวา่ ปริมาณงานในการใหบ้ริการแก่คนต่างดา้วจะมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี 

การใหบ้ริการแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจหลกัของงานราชการท่ีจะตอ้งดาํเนินการ เพื่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และความประทบัใจแก่ผูม้าติดต่อรับบริการ การพฒันาของประเทศ
ประเทศไทยมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้ งมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากนั้น จากสถิติพบว่ามีอตัราการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนคนต่างดา้วและครอบครัวของคนต่างดา้ว
ท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการประกอบการคา้ ธุรกิจการลงทุน การเขา้มา
ท่องเท่ียว การเยีย่มญาติพี่นอ้งคนไทย อยา่งเห็นไดช้ดัในทุกๆ ปีอีกดว้ย 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานรับผิดชอบในการให้บริการอยู่ ต่อใน

ราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว 
หน่วยงานของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการใหบ้ริการ พิจารณา

คาํร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าวและครอบครัว มีกระจายกันอยู่ทัว่ไปในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และตามจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ กว่า 20 แห่ง ประสบปัญหาการเพิ่มข้ึนของ   
คนต่างดา้วท่ีมาทาํการติดต่ออยา่งต่อเน่ืองทุกปี กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 เป็นหน่วยงานท่ีมี
อาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบในการใหบ้ริการแก่ประชาชนผูม้าติดต่อ ตาม พ.ร.บ.คนเขา้เมือง พ.ศ.2522 
ในประเภทการขอรับบริการของคนต่างดา้ว ณ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 มีดงัน้ี.- 

(1) การรับการตรวจลงตรา (Visa Issuing) ไดแ้ก่ กรณีท่ีคนต่างดา้วยงัมิไดรั้บการตรวจ
ลงตราฯ มาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร 
สามารถมารับบริการการตรวจลงตรา เพื่อนาํไปใชใ้นการขออยูต่่อในราชอาณาจกัรได ้

(2) การแกไ้ขการตรวจลงตรา (Visa Changing) ไดแ้ก่ กรณีท่ีคนต่างดา้วไดรั้บการ  
ตรวจลงตราฯ  มาจากสถานทูต  หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศมาก่อนเดินทางเข้า
ราชอาณาจกัร แต่การตรวจลงตราดงักล่าวไม่สามารถไปใช้ในการขออยู่ต่อตามวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการของคนต่างดา้วได ้คนต่างดา้วสามารถมายื่นเร่ืองเพื่อแกไ้ขการตรวจลงตราดงักล่าวให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการขออยูต่่อในราชอาณาจกัรของคนต่างดา้วได ้

(3) การอยู่ต่อในราชอาณาจกัร (Visa Extension) ได้แก่ กรณีท่ีคนต่างด้าวมีความ
ประสงคจ์ะพาํนกัอยูใ่นราชอาณาจกัร 

(4) การดาํเนินงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวในขอ้ (1) ถึง (3)  เช่น การคดัลอก ยา้ยตรา
ประทบัการตรวจลงตราดา้นขาเขา้ประเทศ ลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แก่คนต่างดา้ว หรือ 
สลกัหลงัแจง้ออกนอกราชอาณาจกัร  (Re-entry) ฯลฯ เป็นตน้ 
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ผูศึ้กษาจึงเห็นความจาํเป็นในการศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ และพฒันางาน
ดา้นการให้บริการแก่คนต่างดา้วเพ่ือให้ไดรั้บความพึงพอใจจากคนต่างดา้วให้สะดวก รวดเร็ว ให้
มากข้ึน และสามารถทาํการแข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้นโดยรอบอีกดว้ย เป็นการดึงดูดนกัลงทุน
ต่างชาติใหเ้ดินทางเขา้มาลงทุนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

การให้บริการของเจา้พนักงานตรวจคนเขา้เมืองเมือง กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบติังานหลกัในการใหบ้ริการแก่คนต่างดา้ว 
เพื่อการอยู่ต่อในราชอาณาจกัรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ามีจาํนวนคนต่างดา้ว
และครอบครัวเดินทางมาติดต่อราชการ ณ ศูนยร์าชการ ถนนแจง้วฒันะ มีจาํนวนท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน
ตามลาํดบัในแต่ละปี ดงัน้ี 

(1) สถิติการใหบ้ริการแก่คนต่างดา้วท่ีมาขออยูต่่อในราชอาณาจกัร ปรากกฎตามตารางท่ี 
3 ดงัน้ี 

ตารางที ่3  แสดงสถิติการให้บริการแก่คนต่างด้าวท่ีมาขออยู่ ต่อในราชอาณาจักร  ทําการ
เปรียบเทียบปี 2553 – 2555 (เฉพาะเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555) 

เดือน 
สถิติการให้บริการ (ราย) 

ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 
มกราคม  12,697 16,169 17,940 
กมุภาพนัธ์ 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  
สิงหาคม 15,041 16,359  
กนัยายน 15,253 16,621  
ตุลาคม 13,687 16,162  
พฤศจิกายน 14,550 14,322  
ธนัวาคม 15,297 17,062  
รวม 164,222 183,460 116,478 
ท่ีมา : สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง, งานเทคโนโลยสีารสนเทศ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 
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(2) สถิติการใหบ้ริการแก่คนต่างดา้วท่ีมารับการตรวจลงตรา ปรากฏตามตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

ตารางที ่4  แสดงสถิติการให้บริการแก่คนต่างด้าวท่ีมารับบริการการตรวจลงตรา  ทําการ
เปรียบเทียบปี 2553 – 2555 (เฉพาะเดือน มกราคม – มิถุนายน 2555)  

เดือน 
สถิติการให้บริการ (ราย) 

ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 
มกราคม  2,214 1,325 1,413 
กมุภาพนัธ์ 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  
กนัยายน 5,410 1,538  
ตุลาคม 4,953 1,255  
พฤศจิกายน 2,466 1,584  
ธนัวาคม 2,778 1,438  
รวม 38,068 18,382 7,138 
ท่ีมา : สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง, งานเทคโนโลยสีารสนเทศ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1  

 
(3) สถิติการให้บริการแก่คนต่างด้าวท่ีมาขอรับการสลักหลังแจ้งออกไปนอก

ราชอาณาจกัร เพื่อเดินทางกลบัเขา้มาอีก (Re-Entry)  
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ตารางที ่5  แสดงสถิติการให้บริการแก่คนต่างดา้วท่ีมารับบริการการสลกัหลงัแจง้ออกไปนอก
ราชอาณาจกัร ทาํการเปรียบเทียบปี 2553 – 2555 (เฉพาะเดือน มกราคม – มิถุนายน 
2555) 

เดือน 
สถิติการให้บริการ (ราย) 

ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 
มกราคม  8,673 11,070 10,846 
กมุภาพนัธ์ 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  
สิงหาคม 9,817 11,115  
กนัยายน 12,132 13,201  
ตุลาคม 11,527 15,996  
พฤศจิกายน 10,982 12,905  
ธนัวาคม 13,104 12,978  
รวม 130,473 162,116 74,323 
ท่ีมา : สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง, งานเทคโนโลยสีารสนเทศ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1  
 

ดงันั้น การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่คนต่างดา้วและ
ครอบครัวผูม้าติดต่อราชการ ณ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจง้ จึงเป็นประเด็นท่ีสมควรให้ทาํการศึกษา เพื่อรับทราบถึงประสิทธิภาพของเจา้พนกังาน
ตรวจคนเขา้เมืองในการให้บริการ อนัจะนาํไปสู่การพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคคลากร
และองคก์รในการใหบ้ริการ และนอกจากนั้นแลว้ สมควรทาํการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมใน
การท่ีประเทศไทยจะเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) ในปี พ.ศ.2558 ท่ี
คาดว่าจะมีจาํนวนคนต่างดา้วเดินทางเขา้ออกราชอาณาจกัรในจาํนวนท่ีเพิ่มสูงกว่าท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัอีกดว้ย เพื่อศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพมุ่งท่ีจะใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และพฒันา
ปรับปรุงงงานการให้บริการเพื่อให้คนต่างดา้วและครอบครัวเกิดความสะดวก รวดเร็ว         ความ
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พึงพอใจในการมาขอรับบริการท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้และยงัเป็นการกาํหนดแนวทาง
เพื่อให้เกิดการประสานงานกบัหน่วยงานทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการขอรับการตรวจลงตรา การ
พิจารณาอนุญาตในการขออยู่ต่อ ภายใตก้รอบของความมัน่คงของประเทศชาติ และความเป็น
มาตรฐานสากลเป็นหลกัสําคญั เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาการบริหารระบบ
ราชการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สามารถรองรับต่อการพฒันาประเทศทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
และสงัคม ใหแ้ข่งขนักบันานาประเทศในภูมิภาคอาเซียน และท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

การศึกษาสภาพปัญหา และ  เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนผูม้าติดต่อราชการ และ การขอรับบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติั    
คนเขา้เมือง พ.ศ.2522 ณ หน่วยงานในความรับผิดชอบของ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1  
(ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจง้วฒันะ) รองรับนโยบายของรัฐบาลดา้นการให้บริการ
ประชาชน ในมิติดา้นพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการท่องเท่ียว ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เห็นว่าเป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจอยา่งยิง่ เพื่อเกิดประโยชน์
ของประเทศชาติ หน่วยงาน และ การกาํหนดแนวทางดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานราชการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น กระทรวงการต่างประเทศ สภาความมัน่คงแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดความสะดวก 
รวดเร็ว และความเป็นมาตรฐาน ในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งคนไทยและคนต่างดา้ว บงัเกิด
ความพึงพอใจในการมาขอรับการบริการ ภายใตก้รอบยทุธศาสตร์ความมัน่คงของประเทศชาติ และ
ความเป็นมาตรฐานสากล  

 
1.2 วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

การให้บริการแก่คนต่างด้าวและครอบครัวของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 
สาํนกังานตรวจคนเมือง เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายของรัฐบาลดา้นการส่งเสริมการคา้ การ
ลงทุน การท่องเท่ียวเพื่อให้คนต่างดา้วไดรั้บความสะดวกในการเดินทางเขา้มาในประเทศ เพื่อ
ลงทุน และท่องเท่ียวมากข้ึน การศึกษาในคร้ังน้ี การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาดงัน้ี 

ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าพนักงานตรวจคนเขา้เมือง 1 สํานักงาน   
ตรวจคนเขา้เมือง ในการใหบ้ริการแก่คนต่างดา้วและครอบครัวท่ีมารับบริการ 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา  
ทาํการศึกษาสภาพการให้บริการแก่คนต่างด้าวและครอบครัวท่ีมารับบริการทางดา้น   

การขออยูต่่อในราชอาณาจกัร และการขอรับการตรวจลงตราท่ีเกิดข้ึน โดยจะศึกษากรณีเฉพาะของ
การให้บริการแก่คนต่างดา้วและครอบครัว ของ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 สํานักงาน   
ตรวจคนเขา้เมืองเพียงหน่วยงานเดียว โดยมีวิธีการศึกษาวิเคราะห์ดงัน้ี 

1.3.1  ทาํการศึกษาการใหบ้ริการของเจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมือง 1 สาํนกังานตรวจคน
เข้าเมือง ในการให้บริการแก่คนต่างด้าวและครอบครัว ซ่ึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร          
อย่างถูกตอ้ง ท่ีมาติดต่อขอรับบริการ ณ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 สํานักงานตรวจคน      
เขา้เมือง ศูนยร์าชการเฉลิม พระเกียรติฯ ถนนแจง้วฒันะ ในดา้นการขออยูต่่อในราชอาณาจกัร และ
การรับการตรวจลงตรา  

1.3.2  การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษาในการใหบ้ริการแก่คนต่างดา้ว และครอบครัว 
ท่ีเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรอยา่งถูกตอ้งซ่ึงมาขออยูใ่นราชอาณาจกัรต่อเน่ืองจากกาํหนดเวลาท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองตามช่องทางด่านตรวจคนเขา้เมืองท่ีไดอ้นุญาตให้
คนต่างดา้วพาํนักในราชอาณาจกัรตามประเภทของการตรวจลงตราท่ีคนต่างดา้วไดย้ื่นขอรับการ
ตรวจลงตรา จากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศจะส้ินสุดลง และ/หรือ ในกรณีคน
ต่างด้าวและครอบครัวซ่ึงมีสัญชาติในกลุ่มประเทศท่ีได้รับการยกเวน้การตรวจลงตรา (Visa 
Exemption) ท่ีมิไดย้ืน่ขอรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศก่อน
เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย 

1.3.3  การใชห้ลกัวิธีการวิเคราะห์ทางดา้นบริหารต่างๆ อาทิเช่น แนวคิดทางการบริหาร
เร่ือง Total Quality Management, การบริหารตามแนวทาง SWOT Analysis 

1.3.4  ศึกษาวิเคราะห์จากประสบการณ์การบริหารงานท่ีไดรั้บผดิชอบมาโดยตรง 
1.3.5  ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา ไดก้าํหนดช่วงระยะเวลาทาํการศึกษา ระหว่าง

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 15 กรกฎาคม 2555 
 

1.4 ระเบียบวธีิการศึกษา 
1.4.1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสาร เพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฎีแนวทางการ

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ, พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และพระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง ทวง กรม พ.ศ.2545 

1.4.2 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  โดยศึกษาเชิงสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน  ปัญหา  และอุปสรรคในการดําเนินงาน  และแนวทางการแก้ไขการให้บริการ              
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โดยเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จะดาํเนินการดว้ยการออกแบบสอบถาม 
สมัภาษณ์ และทาํบนัทึกแสดงเป็นแผนภูมิในการจดัเกบ็ขอ้มูล 

1.4.3 การออกแบบสอบถาม 
1.4.5 การวิเคราะห์เป็นร้อยละ และวิธีการทางสถิติ 
 

1.5 ประโยชน์ของการศึกษา 
1.5.1 ทาํใหเ้กิดขอ้เสนอแนะ เพื่อนาํไปใชส้าํหรับการปรับปรุงงานดา้นการใหบ้ริการแก่

คนต่างดา้วและครอบครัวในพ้ืนท่ีให้บริการท่ีรับผิดชอบของกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

1.5.2 แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของเจา้พนักงานในหน่วยงาน กองบงัคบัการ
ตรวจคนเขา้เมือง 1 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง ต่อการใหบ้ริการแก่ประชาชนท่ีติดต่อรับบริการ 

1.5.3 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
การรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) 

1.5.4 เพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะ และการบริหารจดัการงานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
ใหมี้ขีดความสามารถท่ีเพิ่มข้ึน สามารถทาํการแข่งขนักบันานาอารยประเทศในมิติดต่างๆ ในระดบั
สากล 

1.5.5 อาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเชิงนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากร ของ กอง
บงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 สํานักงานตรวจคนเขา้เมือง โดยรวม เพื่อให้งานการให้บริการมี
ประสิทธิภาพและเจา้พนกังานผูป้ฏิบติังานมีจิตบริการ (Service mind) ดีข้ึนดว้ย 

 
1.6 นิยามศัพท์  

1.6.1 ประสิทธิภาพในการให้บริการ หมายถึง ความสามารถท่ีจะปฏิบติังานในการ
ให้บริการแก่คนต่างดา้วและครอบครัวตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงอย่าง
รวดเร็ว และทนักาํหนดเวลา โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูท่ ั้งคน และเคร่ืองอุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการนาํเทคนิคต่างๆ มาใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อลดขั้นตอน และ
เกิดความสะดวกมายิง่ข้ึน 

1.6.2 การขอรับการตรวจลงตรา หมายถึง คนต่างดา้วและครอบครัวท่ียงัมิไดข้อรับการ
ตรวจลงตราจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ก่อนเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร 
ดว้ยเหตุท่ีเป็นคนสัญชาติท่ีไดรั้บการยกเวน้การตรวจลงตรา ตามกฎหมาย มายืน่ขอรับการตรวจลง
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ตราจาก เจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองของกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 สาํนกังานตรวจคนเขา้
เมือง ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมาย 

1.6.3 การขออยู่ต่อในราชอาณาจกัร หมายถึง คนต่างด้าวและครอบครัว ท่ีไดรั้บการ
อนุญาตใหพ้าํนกัอยูใ่นราชอาณาจกัรจากเจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองตามช่องทางด่านตรวจคนเขา้
เมืองท่ีเดินทางเขา้มาตามประเภท และระยะเวลาของการตรวจลงตราตามประเภทการตรวจลงตรา 
ท่ีไดรั้บจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย
นั้น ยืน่เร่ืองต่อเจา้พนกังานตรวจคนเขา้เมืองเพื่อพาํนกัอยูใ่นราชอาณาจกัรโดยมีระยะเวลาต่อเน่ือง
ออกไปอีก มากเกินกวา่ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตไวก่้อนหนา้นั้น 

1.6.4 การปกครองบังคบับัญชา หมายถึง การท่ีผูบ้ ังคับบัญชาหรือหัวหน้าควบคุม      
การปฏิบติัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือลูกน้องของตนเอง ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ท่ีหน่วยงานได้
กาํหนดไว ้ดว้ยความยติุธรรมอยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนั 

 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงาน กองบงัคบัการ

ตรวจคน เขา้เมือง 1 สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง เพื่อใหบ้งัเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นท่ี
พึงพอใจของผู ้รับบริการได้แก่คนต่างด้าวและครอบครัวของคนต่างด้าวนั้ น  ผู ้ศึกษาได้
ทาํการคน้ควา้เอกสารเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน เพื่อท่ีตอ้งการนาํแนวคิด ทฤษฎี
การบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อท่ีจะนาํมาปรับปรุงการให้บริการให้
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1  แนวคดิการบริหารแบบจัดการเชิงคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร (Total Quality Management – TQM) 

TQM หมายถึง ภาระผกูพนัขององคก์รในระยะยาวในการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อให้เกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการทาํงาน และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัของพนักงานทุกคน 
ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีเพิ่มมากข้ึนของประชาชนหรือลูกคา้ และ
เป็นภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รจะตอ้งเป็นผูส้ร้างสรรคคุ์ณภาพใหบ้งัเกิดข้ึนใหไ้ด ้
เพื่อการดาํเนินวิถีชีวิตการทาํงานในองคก์ร กล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า TQM ก็คือการจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือ “การจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพขององคก์ร” นัน่เอง 

สําหรับความหมายของ TQM ท่ีให้ความหมายไวโ้ดย International Standard 
Organization คือ “การบริหารจดัองคก์รท่ีมุ่งเนน้เร่ืองคุณภาพ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วมของพนกังานทุกคน โดยมีเป้าหมายระยะยาวและให้ความสาํคญัเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ 
และประโยชน์ท่ีบุคลการในองคก์ร และสงัคมทัว่ไปจะไดรั้บ 

การบริหารจดัการ TQM มีท่ีมาจากการบริหารในประเทศญ่ีปุ่น ช่วงประมาณ ค.ศ. 1950 
ต่อมาประเทศตะวนัตก ไดน้าํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในช่วง ค.ศ.1980 ในวฒันธรรมของญ่ีปุ่น ได้
ใหค้วามสาํคญักบัทุกภาคส่วนจององคก์ร โดยท่ีการปฏิบติังานตอ้งทาํอยา่งถูกตอ้งในคร้ังแรก โดย
ตอ้งจาํกดัความผดิพลาด หรือการส้ินเปลืองใหไ้ด ้

อยา่งไรกต็าม ความหมายท่ีเป็นท่ียอมรับกนัตามมาตรฐานสากล คือ TQM หมายถึง “แนว
ทางการบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลงาน     
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ระยะยาวดว้ยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ รวมทั้งสร้างผลประโยชน์ให้
สมาชิกในองคก์รและสงัคม” 

องค์ประกอบของ TQM ทีสํ่าคญัได้แก่ 
(1) ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ เป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากสาํหรับ TQM องคก์ร  

มีความเช่ือมัน่ว่า หากลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจแลว้ องค์กรจะประสบความสําเร็จ   
โดยท่ีองคก์ร หรือบริษทัตอ้งไวต่อความตอ้งการของลูกคา้ ทุกภาคส่วนขององคก์รหน่ึงๆ ย่อมมี
ส่วนร่วมใน Total Quality และภาคส่วนต่างๆ ขององคก์รควรใหค้วามพึงพอใจแก่ภาคส่วนอ่ืนๆ   
ท่ีประสานงานดว้ย เน่ืองจากในบางคร้ัง บางฝ่ายอาจเปรียบเสมือนกบัว่าเป็นลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ
ของอีกฝ่ายหน่ึงขององคก์ร ดงันั้น การใหค้วาม พึงพอใจแก่ลูกคา้ภายในดว้ยเช่นกนั 

(2) ความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารระดบัสูงในการนาํ TQM มาใชใ้นองคก์ร การมีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีมีความใส่ใจในการนาํเอาความคิด TQM มาใชใ้นองคก์รเป็นเร่ืองท่ีสําคญัอย่างยิ่ง    
ความพยายามท่ีจะนาํ TQM มาใชใ้นองคก์รมกัไม่ประสบความสาํเร็จ หากผูบ้ริหารระดบัสูงไม่มี
ความตั้งใจมุ่งมัน่อย่างแทจ้ริงท่ีจะนาํแนวคิดดงักล่าวมาปฏิบติัใช ้ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีวิสัยทศัน์ 
และมีนโยบายขององคก์รท่ีชดัเจนเพื่อใหห้น่วยงานในสงักดัทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานเพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการ 

(3) การพฒันาสินคา้หรือบริการใหดี้ข้ึนตลอดเวลา เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับแนวคิด 
TQM เพื่อทาํความเขา้ใจว่า ลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการจะเกิดความพึงพอใจก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการ
ท่ีได้มีคุณภาพ ดังนั้ น องค์กรจะเห็นความสําคัญของการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งข้ึน
ตลอดเวลา เน่ืองจากสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพดีเยีย่มเท่านั้น ท่ีสามารถมอบความพึงพอใจใหแ้ก่
ลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการ อน่ึง การผลิตสินคา้หรือการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพยอ่มมาจากกระบวนการ
ผลิตหรือกระบวนการปฏิบติังาน เพื่อคงไวซ่ึ้งความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการต่อสินคา้
หรือบริการนั้นๆ กระบวนการสําคญัประการหน่ึงในการพฒันาสินคา้หรือบริการ คือมีมาตรการ  
ในการป้องกนัการผดิพลาดในการทาํงาน หรือการส้ินเปลืองทรัพยากรอยา่งไร้ประโยชน์ 

(4) มีกระบวนการทาํงานท่ีรวดเร็ว องคก์รจาํเป็นตอ้งไวต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือ
ผูม้าใช้บริการ โดยจาํเป็นต้องมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทาํงานท่ีรวดเร็วและเพ่ือ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงอาจกระทาํไดโ้ดยการลดขั้นตอนการทาํงาน 

(5) ควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานการมีขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลในทางดา้น
สถิติ มีความจาํเป็นและสําคญัอย่างมากต่อการบริหารงานตามวิถี TQM สําคญัต่อการวางแผน 
ติดตาม และประเมินผลการทาํงานขององคก์ร เป็นแนวคิดท่ีใชห้ลกัเหตุผล และให้ความสาํคญักบั
การสร้างระบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัระหว่างทุกภาคส่วนขององคก์ร โดยกระบวนจะตอ้ง  
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ไม่ข้ึนกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือรวมศูนย ์แต่เป็นการร่วมมือกนั โดยท่ีพนกังานสามารถใชข้อ้มูล
ท่ีทาํการวิเคราะห์ท่ีดีแลว้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์รได ้

(6) การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นส่ิง ท่ี มีความจํา เ ป็น  องค์กรจํา เ ป็นต้องมี
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานพร้อมกบัมีบุคลากรท่ีพร้อมเพื่อช่วยพฒันา
กิจกรรมการผลิตหรือการใหบ้ริการ นอกจากน้ี องคก์รควรมีการมอบรางวลัใหแ้ก่พนกังานท่ีมีความ
ตั้งใจในการทาํงานแก่องคก์ร เพื่อเป็นการใหข้วญั และกาํลงัใจในการทาํงาน 

(7) วฒันธรรมแบบ TQM การนาํแนวคิด TQM มาปรับใชใ้นองคก์รไม่ใช่เร่ืองง่าย 
ผูบ้ริหารองคก์รควรสร้างวฒันธรรมแบบเปิด โดยท่ีพนกังานตอ้งมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร
ร่วมกนั โดยรู้จกัท่ีจะช่วยกนัทาํงานเพ่ือให้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ พนักงานจะไม่
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร หากพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน หรือวางนโยบาย      
ขององคก์ร นอกจากน้ี พนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อหน้าท่ี หากเห็นตวัอย่างของพนักงานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพหรือบกพร่องต่อหนา้ท่ี 

หลกัการสาํคญัในการดาํเนินการ TQM คือ หลกัของการมุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงองคก์รให้ดี
ข้ึน อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา (Continuous Quality Improvement) 1 โดยการ
บริหารวงจรเดมม่ิง (PDCA Cycle) กระบวนการบริหารดงักล่าวประกอบดว้ย การสาํรวจสภาพ
ปัจจุบัน เพื่อนํามาวางแผนในการแก้ไขปัญหา (Plan) การปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว  ้(Do)               
การตรวจสอบประเมินผลท่ีได้รับจากการดาํเนินงานตามแผน (Check) หากสามารถทาํได้ตาม
เป้าหมายก็สามารถสร้างเป็นมาตรฐานและยึดถือปฏิบติัต่อไป หากการดาํเนินการยงัไม่บรรลุตาม
แผน ให้ดาํเนินการหาสาเหตุและวางแผนแกไ้ขปรับปรุงใหม่ และรักษาระดบัมาตรฐานสินคา้และ
บริการให้ดีข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการให้ดีข้ึน (Act) 
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 

                                                            
1 สุนทร พนูพิพฒัน์, รูปแบบและการประยกุตใ์ช ้ TQM สาํหรับสถานศึกษา. 
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ภาพที ่1  ภาพแสดงวงจรเดมม่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Deming,  1986 อา้งถึงใน สุนทร,  2542 

โดยสรุป TQM เป็นระบบการจดัการท่ีเน้นมนุษย ์(A people-focused management 
system) กล่าวคือ เป็นกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงคนทั้งหมดในองคก์ร เพื่อใหห้นั
มาสนใจปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการสร้างความเป็นเลิศในระดบั
โลก TQM มีความหมายหลายอย่างในตวัเอง กล่าวคือเป็นทั้งกลยุทธ์ เทคนิค ระบบการจดัการ    
รวมไปถึงปรัชญาและเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาขององคก์ร เหตุท่ี TQM มีความสาํคญัก็เพราะการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นการผลิต การตลาด และการเงิน เน่ืองจากองคก์รตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพ
เพื่อต่อสู้กบัการแข่งขนั โดยมีกระแสโลกาภิวตัน์เป็นตวัเร่งตลาดและการแข่งขนัเปิดกวา้งออก 
อย่างไร้พรมแดน องค์กรตอ้งหาทางลดตน้ทุนและเพ่ิมคุณภาพ เพื่อเอาตวัรอดและสร้างความ

ความกา้วหนา้ 

ปรับปรุงสถานะ 

รักษาสถานะ 

รู้สถานะ 

P  =  Plan คือ การสาํรวจสภาพปัจจุบนัเพื่อนาํมาวางแผนในการแกไ้ขปัญหา 
D  =  Do คือ การปฏิบติั ตามแผนท่ีวางไว ้
C  =  Check  คือ  การตรวจสอบ ผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานตามแผน 
A  =  Act คือ  การปฏิบติัการแกไ้ข ถา้ไม่ไดต้ามเป้าหมาย  นาํเขา้สู่วงจรเดมม่ิงใหม่ (PDCA)  

      ถา้ทาํไดต้ามเป้าหมายกต็ั้งเป็นมาตรฐานต่อไป 
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เจริญกา้วหนา้ ประกอบกบัมีตวัอย่างความสาํเร็จของ TQM จากกิจการต่าง ๆ ทั้งในประเทศญ่ีปุ่น 
ประเทศตะวนัตกและประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก (เรืองวิทย,์ 2549)2 
 
2.2  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT Analysis 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองคก์ร สามารถทาํได้
ในรูปของการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดเป้าหมายและวางแผนในการสร้างมาตรฐานการบริการให้
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนในโอกาสต่อๆไป 

SWOT มาจากศพัทภ์าษาองักฤษ 4 คาํ ไดแ้ก่ Strengths (จุดแขง็) Weakness (จุดอ่อน) 
Opportunities (โอกาส) และ Threats (ขอ้จาํกดั หรืออุปสรรค) การวิเคราะห์ SWOT จึงมีความ
หมายถึงการวิเคราะห์ในส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจัยภายในองค์กร คือ ในเร่ืองของจุดแขง็ และจุดอ่อน 
และ ปัจจัยภายนอกองค์กร หรือส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง ซ่ึงไดแ้ก่ โอกาส และขอ้จาํกดั เพื่อใชป้ระโยชน์
ในการวางแผนดาํเนินงานขององคก์ร 

เม่ือทาํการศึกษาในแต่ละหวัขอ้แลว้จะเห็นไดว้า่ 
จุดแข็ง หมายถึง สมรรถนะ หรือผลกระทบทางดา้นบวกท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายใน

องค์กร หรือเป็นขอ้ได้เปรียบในการดาํเนินงาน หรือหมายถึงการดาํเนินงานภายในท่ีองค์กร 
สามารถกระทาํไดดี้ 

จุดอ่อน  หมายถึง  สมรรถนะ  หรือความสามารถหรือผลกระทบทางด้านลบจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์ร หรือ คือขอ้เสียเปรียบขององคก์ร ท่ีไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการ
ทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์หรือ หมายถึงการดาํเนินงานภายในองค์กรท่ีไม่ดีหรือไม่สามารถ
กระทาํไดดี้ 

โอกาส หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานขององคก์ร 
หรือ หมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมภายนอกองค์กรท่ีส่งผลด้านบวกต่อการดาํเนิน
กิจกรรมขององคก์ร  

ข้อจํากดัหรืออุปสรรค หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีคุกคามหรือขดัขวาง หรือส่งผล
เสียต่อการทาํงานขององคก์ร ขอ้จาํกดั หรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
หรือไม่สามารถควบคุมไม่ให้เกิดได้ แต่หากมีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ล่วงหน้า ขอ้จาํกัดท่ี
อาจจะเกิดข้ึน จะทาํให้เราสามารถหาทางป้องกนั หรือบรรเทาผลเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนให้ลดน้อย    
ลงไปได ้ 

                                                            
2 เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ, หลกั TQM และการประยกุตใ์ช.้ 
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ดงันั้น ผูบ้ริหารกลยทุธ์ขององคก์ร จึงจาํเป็นตอ้งตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มภายนอกอยูเ่สมอ 
เพื่อท่ีจะไดส้ามารถปรับปรุงกลยทุธ์ต่างๆ ให้ทนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้รวมทั้งตอ้งมี
ความสามารถในการคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ี 

 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการประสิทธิภาพและการเพิม่ประสิทธิภาพ 

"ประสิทธิภาพ" เป็นศพัท์ท่ีใช้กันอย่างกวา้งขวางทั้ งในวงการบริหารธุรกิจและการ
บริหารรัฐกิจ ซ่ึงเป็นเป้าหมายของการบริหารงานอาจแตกต่างกนัออกไป เพราะฉะนั้นปัญหาท่ี
ตามมาคือ จะวดัประสิทธิภาพในการจดับริการของรัฐไดอ้ย่างไร ดงันั้นจาํเป็นตอ้งกล่าวถึง
แนวความคิด เก่ียวกบัความหมายของคาํว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) ตามทศันะของบุคคลต่างๆ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาการกาํหนคลวามหมายท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

วีระพล สุวรรณนนัต์3 ให้ความหมาย ของคาํว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระทาํใด ๆ 
เพื่อวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึง ภายใตจ้าํนวนงบประมาณท่ีจาํกัดกิจกรรมใด สามารถ
ก่อใหเ้กิดผล (Output) สูงสุด เราเรียกกิจกรรมนั้นวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

ปีเตอร์สัน และ โพลวแ์มน4 ไดก้ล่าวถึง ความหมายของคาํว่า ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานดา้นธุรกิจว่าในความอยา่งแคบ หมายถึงการลดตน้ทุนในการผลิต และในความหมาย
อย่างกวา้งขวางหมายรวมถึงคุณภาพ (Quality) ของการมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และ
ความสามารถ (Competence and Capability) ในการผลิตการดาํเนินงานดา้นธุรกิจท่ีจะถือว่ามี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ก็เม่ือสามารถผลิตสินคา้หรือการบริการในปริมาณคุณภาพท่ีตอ้งการในท่ี
เหมาะสม และตน้ทุนท่ีสุดเม่ือคาํนึงถึงสถานการณ์และขอ้ผกูพนัดา้นการเงินท่ีมีอยู ่

ดงันั้นแนวความคิดของคาํวา่ ประสิทธิภาพทางดา้นธุรกิจในท่ีน้ีจะมีองคป์ระกอบ 5 อยา่ง 
ไดแ้ก่ ตน้ทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) เวลา (time) และวิธีการ (method)          
ในการผลิต 

ชุบ กาญจนประกร5 ใหค้วามหมายของคาํวา่ ประสิทธิภาพวา่เป็นแนวความคิด หรือความ 
มุ่งมาดปรารถนาของการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะ ทาํให้การบริหารราชการไค้

                                                            
3 สุดจิต จนัทรประทิน, (2525), การศึกษาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร,  
วทิยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
4 Peterson and Plowman, (1953), Business organization and management - home wood, Illinois: Richard D. 
Irwin. 
5 ชุบ กาญจนประกร, (2502), รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, พระนคร: มงคลการพิมพ.์ 
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ผลสูงสุดคุม้กบัการท่ีไดใ้ชจ่้ายเงินภาษีอากรไป ในการบริหารของประเทศและตอ้งก่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจแห่งประชาชน ซ่ึงจากความหมายดงักล่าว แมว้่าจะจาํกดัขอบเขตเฉพาะการบริหารงาน
ภาครัฐกต็าม แต่กส็ะทอ้นใหเ้ห็น ถึงการเนน้ความมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจของประชาชน 

อมร รักษาสัตย์6 เห็นว่า การพิจารณาถึงประสิทธิภาพอาจพิจารณาได ้2 แง่คือ 
ประสิทธิภาพเชิงสมบูรณ์ (Absolute Efficiency) และประสิทธิภาพเชิงสัมพนัธ์ (Relative 
Efficiency) ประสิทธิภาพเชิงสมบูรณ์ หมายถึง การมองวา่การปฏิบติังานจะตอ้งไดผ้ลออกมาเท่ากบั 
100 เปอร์เซ็นตเ์ตม็ ซ่ึงสถานการณ์เช่นนั้นอาจไม่เกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนไดย้ากระหว่างตั้งแต่ 2 ส่ิง    
ข้ึนไป อาทิเช่น ในการเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนกบัผลประโยชน์ถา้ ผลประโยชน์มากกว่าตน้ทุน 
แสดงวา่มีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ถา้มองในแง่ของการใหบ้ริการสาธารณะอาจทาํการเปรียบเทียบกบั
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ทั้งน้ีความพึงพอใจของผูรั้บบริการอาจเป็นเคร่ืองวดัหน่ึงท่ีใชว้ดั
ประสิทธิภาพของ การบริหารงานได ้

รพี แกว้เจริญ และทิตยา สุวรรณชฏ 7 ได ้ ให้ความหมายของคาํว่า ประสิทธิภาพของ
ทางดา้นธุรกิจกบัทางดา้นรัฐกิจนั้นชุดใหญ่ อยู่ท่ีกาํไรกบัความพึงพอใจของประชาชน  สาํหรับ
กาํไรเป็นส่ิงท่ีมองเห็นและนบัไดส่้วนความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นค่อนขา้งยาก สาํหรับใน
การนับ การพิจารณาความพึงพอใจนั้นไดมี้บุคคลต่าง ๆ ให้ทศันะไวห้ลายอย่าง อย่างเช่น Daniel 
Lerner ซ่ึง ไดใ้ห้ไวอ้ย่างกวา้ง ๆ นั้นหมายถึงความสําเร็จ (Achievement) และความมุ่งมาด 
ปรารถนา (Aspiration)  

เบ็คเกอร์ และ นิวฮอสเซอร์8 ไดเ้สนอตวัแนบจาํลองเก่ียวกบัประสิทธิภาพขององคก์ร 
(Model of Organizational Efficiency) โดยกล่าวว่าประสิทธิภาพขององคก์รนอกจากพิจารณาในแง่
ของทรัพยากร เช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้ และผลผลิตขององคก์ร คือ การบรรลุ
เป้าหมายแลว้ องคก์รในฐานะท่ีเป็นองคก์รในระบบเปิด (Open System) ยงัมีปัจจยัอ่ืนประกอบอีก 
ดงันั้นแบบจาํลองในรูปสมมติฐานสามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ 

(1)  หากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานขององคก์ร มีความสลบัซบัซ้อนตํ่า (Low task-
Environment Complexity) หรือมีความแน่นอน (Certainly) การกาํหนดระเบียบในการทาํงานของ
องคก์รอย่างละเอียดถ่ีถว้นจะเป็นท่ีแน่ชดัว่าจะนาํไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององคก์ร แต่การ

                                                            
6 อมร รักษาสัตย,์ (2522), “บทบาทของผูบ้งัคบับญัชาในการส่งเสริมประสิทธิภาพ,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 
33 : 1. 
7 ธเนศ สุจนัทรา, (2538), ประสิทธิภาพการบริหารการผลิตภณัฑม์ดแนวโรงงานของชุมชนบา้นอรัญญิก, ภาค
นิพนธ์พฒันบริหารสาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสังคม), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
8 ภรณี กีร์ติบุตร, (2529), การประเมินผลองคก์ร, กรุงเทพฯ: โรงพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
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กาํหนดระเบียบปฏิบติัดงักล่าวจะมีผลในทางลบต่อความมีประสิทธิภาพ หากสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานท่ียุ่งยากซับซ้อนสูง (High Task-Environment Complexity) หรือความไม่แน่นอน 
(Uncertainly) 

(2)  การกาํหนดระเบียบชัดเจนเพ่ือผลการทาํงานท่ีมองเห็น มีผลทาํให้ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนดว้ย 

(3) ผลของการทาํงานท่ีมองเห็นได ้มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัประสิทธิภาพ 
(4) หากพิจารณาควบคู่กนัจะปรากฏว่า การกาํหนดระเบียบปฏิบติัตวัแปรอย่างชดัเจน 

และผลการทาํงานท่ีมองเห็นจะมีความสัมพนัธ์มากข้ึน ต่อประสิทธิภาพมากกว่า ตวัแปรแต่ละตวั
ตามลาํพงั โดยท่ีเบ็คเกอร์ มีความเช่ืออีกว่า การสามารถมองเห็นผลขององคก์รได ้ (Visibility 
Consequences) มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพขององคก์ร เพราะองคก์รสามารถทดลองและเลือก
ระเบียบปฏิบติัทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายได ้ ดงันั้นโครงสร้างของงาน
ระเบียบปฏิบติัผลการปฏิบติังาน จึงมีสิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

พอยส์เตอร์9 ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพใน 2 ลกัษณะคือ 
(1) ประสิทธิภาพทางเทคโนโลย ี(Technological Efficiency) หมายถึง การสร้างผลผลิต

หรือผลลพัธ์โดยใชค้วามพยายามหรือค่าใชจ่้ายในอตัราตํ่าสุด กล่าวอีกนยัหน่ึง ประสิทธิภาพทาง
เทคโนโลยเีก่ียวขอ้งกนัการเพิ่มประสิทธิผลโดยจาํกดัความพยายามดา้นค่าใชจ่้าย 

(2) ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency) หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งค่าใชจ่้ายทั้งหมดกบัผลประโยชน์ทั้งหมดของโครงการ 

โดยความหมายของประสิทธิภาพ คือ อตัราส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์ หรือส่ิง
ส่งออกของนโยบาย แผนงานของโครงการ ประสิทธิภาพถูกนาํมาใชเ้ป็นเกณฑ์การวิจยัประเมิน
ดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะลดความสูญเปล่า ทางการบริหารและนาํทรัพยากรท่ีมีค่าใชไ้หเ้กิดประโยชน์
สูงสุด กล่าวไดว้่า ประสิทธิภาพเก่ียวขอ้งกบัการแสดงหามรรควิธีท่ีดีกว่า เพื่อดาํเนินงานให้ได ้
ผลลพัธ์เท่าเดิมดีกวา่ ในแง่ของการประหยดังบประมาณ เวลา บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ 

ภรณี กิรติบุตร10 ไดก้ล่าวถึง แนวความคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพ ขององคก์ร เป็นการ
แสดงถึงอตัราส่วนระหว่างค่าใชจ่้าย และผลประโยชน์ (Cost/Benefit Ratio) ซ่ึงเกิดข้ึนในการ
ทาํงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร โดย คาํนึงถึงความจาํเป็นจะตอ้งใชปั้จจยัหรือตวัป้อน 
(Input) ต่างๆ เช่น วตัถุดิบ เงิน คน เพื่อสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย หรือระดบัของผลิตผล (Output) 

                                                            
9 ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์, (2529), การวจิยัประเมินผลหลกัการและกระบวนการ, กรุงเทพฯ: การพฒันาการ. 
10 ภรณี กีรติบุตร, (2529), อา้งแลว้. 
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ท่ีตอ้งการ ไดท้ั้งน้ี การวดัประสิทธิภาพดว้ยการวดัเปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่างปัจจยั ซ่ึงเป็นตวั
ป้อนท่ีใช ้ในการผลิตกบัผลผลิตท่ีไดรั้บ 

เคทส์ และ คาน11 ซ่ึง เป็นนกัทฤษฎีท่ีศึกษาองคก์รในระบบเปิด (Open System) เช่นกนั 
ไดท้าํการศึกษาใน เร่ืองของปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเขากล่าวว่า 
ประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของประสิทธิผล ประสิทธิภาพขององคก์รนั้น ถา้วดัจาก 
ปัจจยันาํเขา้เปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ีไดน้ั้น จะทาํใหก้ารวคัประสิทธิภาพคลาดเคล่ือน จากความจริง
ประสิทธิภาพขององคก์ร หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) ขององคก์ร ในการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์รนั้นปัจจยัต่างๆ คือ การฝึกอบรม ประสบการณ์ความรู้สึกผกูพนั ยงัมีความ
ชาํนาญประสิทธิภาพขององคก์รนั้น 

ในเร่ืองของการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ เฮอร์เบอร์ก12 ไดน้าํเอาการบริหารงานแบบ
วิทยาศาสตร์ และความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งสบายใจและมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นเขา
จึงไดศึ้กษาวิจยัทศันคติของบุคคลท่ีพอใจในการทาํงาน และไม่พอใจในการทาํงานพบว่าบุคคลท่ี 
พอใจในการทาํงานนั้น ประกอบดว้ยปัจจยัดงัน้ีคือ 

(1) การท่ีสามารถทาํงานไดบ้รรลุผลสาํเร็จ 
(2) การท่ีไดรั้บยกยอ่งนบัถือเม่ือทาํงานสาํเร็จ 
(3) ลกัษณะเน้ือหาของงานนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 
(4) การท่ีไดมี้ความรับผดิชอบมากข้ึน 
(5) ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
(6) การท่ีไดมี้โอกาสพฒันาความรู้และความสามารถในการทาํงาน 
ส่วนปัจจัยท่ีเ ก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของงานท่ีเป็นส่ิงท่ีทําให้เ กิดความไม่พึงพอใจ 

ประกอบดว้ยปัจจยัดงัน้ี คือ 
(1) นโยบายและการบริหารขององคก์ร (Policy and Administration) 
(2) การควบคุมบงัคบับญัชา (Supervision) 
(3) สภาพการทาํงาน (Work-Conditions) 
(4) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลทุกระดบัในหน่วยงาน (Relation with peer and 

subordinate) 

                                                            
11 อารียา พิชยัวตัต,์ (2537), ประสิทธิภาพในการจดัทาํแนวทางพฒันาการเกษตรระดบัตาํบลตามโครงการการ
ปรับปรุงระบบแผนและพฒันาเกษตรกรของเจา้หนา้ท่ีเกษตรตาํบล: ศึกษาเฉพาะกรณีเจา้หนา้ท่ีเกษตรตาํบล จ. 
ลาํพนู, วทิยานิพนธ์พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (พฒันาสังคม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
12 อารียา พิชยัวตัต,์ (2537), อา้งแลว้. 
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(5) ค่าตอบแทน (Salary) 
(6) สถานภาพ (Status) 
7. การกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนตวั (Personal Life) 
8. ความปลอดภยั (Security) 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัทศันคติ (Attitude) 13 
การศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนั้น ทศันคติของคนในองคก์รเป็น

ส่ิงสาํคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ซ่ึงเห็นว่าสมควรทาํการศึกษา 
และทาํความเขา้ใจในเร่ืองทศันคติดงักล่าว  

คาํว่า “ทศันคติ” นั้น เป็นแนวความคิดท่ีมีความสาํคญัมากแนวหน่ึงทาง จิตวิทยาสังคม 
และ การส่ือสาร และมีการใชค้าํน้ีกนัอย่างแพร่หลาย สาํหรับการนิยามคาํว่า ทศันคติ นั้น ไดมี้
นกัวิชาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

โรเจอร์ ไดก้ล่าวถึง ทศันคติว่า เป็นดชันีช้ีว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอยา่งไร กบัคนรอบ
ขา้ง วตัถุ หรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย ทศันคติ นั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือ ท่ี
อาจส่งผลถึง พฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและ
เป็นมิติของการประเมิน เพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็น การส่ือสาร
ภายในบุคคล (Interpersonal communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อนัจะมีผลต่อ 
พฤติกรรม ต่อไป  

เคลเลอร์ กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง สภาวะความพร้อม ของบุคคล ท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ออกมา ในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้นบุคคล สถาบนั สถานการณ์ หรือ แนวความคิด 

นิวคอมบ ์ใหค้าํจาํกดัความไวว้า่ ทศันคติ ซ่ึงมีอยูใ่นเฉพาะคนนั้น ข้ึนกบั ส่ิงแวดลอ้ม อาจ 
แสดงออก ในพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ ซ่ึงทาํให้ผูอ่ื้น
เกิด ความรักใคร่ อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้น ๆ หรืออีกลกัษณะหน่ึง แสดงออกในรูปความไม่พอใจ เกลียด
ชงั ไม่อยากใกลส่ิ้งนั้น 

จี เมอร์ฟี, แอล เมอร์ฟี และ ที นิวคอมบ ์ ให้ความหมายของคาํว่า ทศันคติ หมายถึง 
ความชอบ หรือไม่ชอบ พึงใจ หรือไม่พึงใจท่ีบุคคลแสดงออกมาต่อส่ิงต่างๆ 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ทศันคติ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งความรู้สึก และความ
เช่ือ หรือการรู้ของบุคคล กบัแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมโตต้อบ ในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของ 
ทศันคติ นั้นโดยสรุปความไดว้่า ทศันคติเป็นเร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้
เอียงของบุคคล ท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับ รายการกรองสถานการณ์ ท่ีไดรั้บมา ซ่ึง
                                                            
13 http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=3261.0;wap2 
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เป็นไปไดท้ั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทศันคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นไดว้่า 
ทศันคติ ประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม 

ประเภทของทศันคติ การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
(1) ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีดีหรือ

ยอมรับ ความพอใจ เช่น นกัศึกษาท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการให้
บุคคลไดมี้อิสระทางความคิด 

(2) ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออก หรือความรู้สึกต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย  

(3) การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทศันคติ
เป็นกลางอาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ หรือในเร่ืองนั้นๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทศันคติอยูเ่ดิมหรือไม่มีแนวโนม้ทางความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน  

จะเห็นไดว้่าการแสดงออกของทศันคตินั้น เกิดจากการก่อตวัของทศันคติท่ีสะสมไวเ้ป็น
ความคิดและความรู้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ตามทศันคติต่อส่ิงนั้น 

ธงชยั สันติวงษ ์กล่าวว่า ทศันคติ ก่อตวัเกิดข้ึนมา และเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากปัจจยั 
หลายประการ ดว้ยกนั คือ 

(1) การจูงใจทางร่างกาย (biological motivation) ทศันคติ จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลใดบุคคล
หน่ึง กาํลงัดาํเนินการตอบสนองตามความตอ้งการ หรือแรงผลกัดนัทางร่างกาย ตวับุคคลจะสร้าง 
ทศันคติ ท่ีดีต่อบุคคลหรือส่ิงของ ท่ีสามารถช่วยใหเ้ขามีโอกาสตอบสนองความตอ้งการของตนได ้

(2) ข่าวสารขอ้มูล (information) ทศันคติ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของข่าวสาร
ท่ีไดรั้บรวมทั้งลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสารดว้ย กลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและ
เขา้ใจปัญหา (Selective Perception) ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนท่ีเขา้มาสู่บุคคลนั้น จะทาํใหบุ้คคลนั้น
เกบ็ไปคิด และสร้างเป็น ทศันคติ ข้ึนมาได ้

(3) การเขา้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group affiliation) ทศันคติ บางอยา่งอาจมาจากกลุ่มต่าง ๆ
ท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งอยูท่ ั้งโดยทางตรงและทางออ้ม เช่น ครอบครัว วดั กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา 
กลุ่มสังคมต่าง ๆ โดยกลุ่มเหล่าน้ีไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่าง ๆ แต่ยงัมีการ ถ่ายทอด
ขอ้มูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซ่ึงทาํให้สามารถสร้าง ทศันคติ ข้ึนได ้ โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อนร่วมงาน เป็นกลุ่มท่ีสาํคญัท่ีสุด (primary group) ท่ีจะเป็นแหล่งสร้าง ทศันคติ ใหแ้ก่บุคคลได ้

(4) ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีต่อวตัถุส่ิงของ ยอ่มเป็นส่วน
สาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คคลต่าง ๆ ตีค่าส่ิงท่ีเขาไดมี้ ประสบการณ์มาจนกลายเป็น ทศันคติ ได ้
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(5) ลกัษณะท่าทาง (personality) ลกัษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางออ้มท่ี
สาํคญัในการสร้าง ทศันคติ ใหก้บัตวับุคคล 

ปัจจยัต่าง ๆ ของการก่อตวัของ ทศันคติ เท่าท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ในความเป็นจริงจะมิได้
มีการเรียงลาํดบัตาม ความสาํคญั แต่อยา่งใดเลย ทั้งน้ีเพราะปัจจยัแต่ละทาง เหล่าน้ี ตวัไหนจะมี
ความสาํคญัต่อการก่อตวัของ ทศันคติ มากหรือนอ้ย ยอ่มสุดแลว้แต่ว่าการพิจารณาสร้างทศันคติต่อ
ส่ิงดงักล่าว จะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัใดมากท่ีสุด 

โมเดลโครงสร้างทศันคติ 
โมเดลโครงสร้างทศันคติ (Structural model of attitudes) การทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์

ระหว่าง ทศันคติและพฤติกรรม นักจิตวิทยาไดส้ร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทศันคติ   
การกาํหนดส่วนประกอบของทศันคติเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมท่ีคาดคะเน ต่อมาจะสาํรวจโมเดล
ทศันคติท่ีสําคญัหลายประการ แต่ละโมเดลมีทศันคติท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับส่วนประกอบของ
ทศันคติและวิธีการซ่ึงส่วนต่างๆ เหล่าน้ีมีการจดัหรือมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั โดยรายละเอียดดงั 
ภาพประกอบ  
 

ภาพที ่2 แสดงโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ (Tri-component attitude model) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
โมเดลทศันคติ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
(1) ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่วนหน่ึงของโมเดล

องคป์ระกอบ ทศันคติ 3 ประการ ซ่ึงแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความ
เช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงผูบ้ริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & 
Kanuk 2007: 236)) ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบส่วนแรก ซ่ึงก็คือความรู้และการรับรู้ท่ี
ได้รับ จากการผสมผสานกับประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลาย

ส่วนพฤติกรรม 

ส่วน ความเข้าใจ  ส่วนความรู้สึก 
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แหล่งขอ้มูล ความรู้น้ีและผลกระทบต่อการรับรู้จะกาํหนดความเช่ือถือ (Beliefs) ซ่ึงหมายถึง สภาพ
ดา้นจิตใจ ซ่ึงสะทอ้นความรู้เฉพาะอย่างของบุคคล และมีการประเมินเก่ียวกบัความคิดหรือส่ิงใด 
ส่ิงหน่ึง ซ่ึงก็คือการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึง คุณสมบติัของส่ิงหน่ึง หรือพฤติกรรมเฉพาะ
อยา่งจะนาํไปสู่ผลลพัธ์เฉพาะอยา่ง 

(2) ส่วนของความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ส่วนของโมเดลองคป์ระกอบ
ทศันคติ 3 ประการซ่ึงสะทอ้นถึงอารมณ์ (Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: 236) ส่วนของอารมณ์
และความรู้สึกมีการคน้พบโดยผูว้ิจยัผูบ้ริโภค ซ่ึงมีการประเมินผลเบ้ืองตน้โดยธรรมชาติ ซ่ึงมีการ
คน้พบโดยการวิจยัผูบ้ริโภค ประเมินทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการให้คะแนนความพึงพอใจ
หรือความไม่พึงพอใจ ความดีหรือไม่ดีหรือเลว เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย การวิจยัไดร้ะบุว่าสภาพ
อารมณ์จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ดา้นบวกหรือลบ ซ่ึงประสบการณ์จะมีผลกระทบดา้นจิตใจ
และวิธี ซ่ึงบุคคลปฏิบติัการใชก้ารวดัการประเมินผลถึงทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาศยัเกณฑ ์ดี-
เลว ยนิดี-ไม่ยนิดี 

(3) ส่วนของพฤติกรรม (Cognitive component หรือ Behavior หรือ Doing) หมายถึง 
ส่วนหน่ึงของโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ 3 ประการ ซ่ึงสะทอ้นถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโนม้ท่ี
จะมีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึง
ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Intention to buy) ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007 : 237) จาก
ความหมายน้ีส่วนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งพฤติกรรมและความตั้งใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคดว้ยคะแนนความตั้งใจของผูซ้ื้อสามารถนาํไปใชเ้พื่อประเมินความน่าจะเป็นของการ
ซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค หรือพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ลกัษณะของทศันคติ เน่ืองจากว่านกัจิตวิทยาไดศึ้กษาในความหมายท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น 
จึงควรกล่าวถึงลกัษณะรวมๆ ของทศันคติท่ีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจทศันคติใหดี้ข้ึน (ศกัด์ิไทย, 2545: 
138) ซ่ึงลกัษณะของทศันคติ สรุปไดด้งัน้ี 

(1) ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได ้
(2) ทศันคติมีลกัษณะท่ีคงทนถาวรอยูน่านพอสมควร 
(3) ทศันคติมีลกัษณะของการประเมินค่าอยูใ่นตวั คือ บอกลกัษณะดี – ไม่ดี ชอบ – ไม่

ชอบ เป็นตน้ 
(4) ทศันคติทาํใหบุ้คคลท่ีเป็นเจา้ของพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีหมายของทศันคติ 
(5) ทศันคติบอกถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัส่ิงของและ 
(6) บุคคลกบัสถานการณ์ นัน่คือ ทศันคติยอ่มมีท่ีหมายนัน่เอง 
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การก่อตัวของทศันคติ (The Formation of Attitude) 
การเกิดทศันคติแต่ละประเภทนั้น จะก่อตวัข้ึนมา และเปล่ียนแปลงไปไดเ้น่ืองจากปัจจยั

หลายประการดว้ยกนั ซ่ึงในความเป็นจริง ปัจจยัต่าง ๆ ของการก่อตวัของทศันคติ ไม่ไดมี้การ
เรียงลาํดบัตามความสาํคญัแต่อย่างใด ทั้งน้ีเพราะแต่ละปัจจยั ปัจจยัใดมีความสาํคญัมากกว่าข้ึนอยู่
กบัการอา้งอิงเพื่อก่อตวัเป็นทศันคตินั้น บุคคลดงักล่าวไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงของ หรือแนวความคิดท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนัไปอยา่งไร ซ่ึง Newsom และ Carrell ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติ และ
อธิบายวา่ การเกิดทศันคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 

(1) พื้นฐานของแต่ละบุคคลหรือเบ้ืองหลังทางประวัติศาสตร์ (Historical Setting) 
หมายถึง ลักษณะทางด้านชีวประวัติของแต่ละคน ได้แก่ สถานท่ีเกิด สถานท่ีเจริญเติบโต 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีผ่านมาจะเป็นตวัหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล 
และเป็นปัจจยันาํไปสู่การเกิด ทศันคติของคนนั้น ๆ 

(2) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (Social environment) ไดแ้ก่ การปฎิสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์มีต่อ
กนั และกนั เช่น การเปิดรับข่าวสาร กลุ่ม และบรรทดัฐานของกลุ่ม สภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคล และประสบการณ์ 

(3) กระบวนการสร้างบุคลิกภาพ  (Personality Process) และส่ิงท่ี เ กิดข้ึนมาก่อน 
(Predispositions) เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานในการสร้างทศันคติของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ ความ
คิดเห็นเก่ียวก  

Katz ( อา้งถึงใน Loudon และ Della Bitta,1993: 425) ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีของทศันคติท่ี
สาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี  

(1) หน้าท่ีในการปรับตวั (Adjustment function) ทศันคติช่วยให้เราปรับตวัเขา้หาส่ิงท่ี 
ทาํใหไ้ดรั้บความพึงพอใจหรือไดร้างวลัขณะเดียวกนัก็หลีกเล่ียงต่อส่ิงท่ีไม่ปรารถนา ไม่พอใจหรือ
ให้โทษ นั่นคือยึดแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุด และหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นโทษ   
ใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงช่วยในการปรับตวัของแต่ละบุคคลใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เพื่อใหบุ้คคล
เหล่านั้นเกิดความพอใจ คือ เม่ือเราเคยมีประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาก่อน และเราไดป้ระสบกบั
ส่ิงนั้นอีก เราจะพฒันาการตอบสนองของเราในทิศทางท่ีเราตอ้งการ  

(2) หนา้ท่ีในการป้องกนัตน (Ego – defensive function) ทศันคติช่วยปกป้องภาพลกัษณ์
แห่งตน (ego or self image) ต่อความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ และแสดงออกมาเป็นกลไกท่ี
ป้องกนัตนเอง ใชใ้นการปกป้องตวัเองโดยการสร้างความนิยมนบัถือตนเอง หลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีไม่
พอใจ หรือสร้างทศันคติข้ึนมาเพื่อรักษาหนา้  
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(3) หนา้ท่ีในการแสดงออกของค่านิยม (Value expressive function) ในขณะท่ีทศันคติท่ี
ปกป้องตนเอง ไดส้ร้างข้ึนเพื่อปกป้องภาพลกัษณ์ของตนเอง หรือเพื่อปิดบงัทศันคติท่ีแทจ้ริงไม่ให้
ปรากฎ แต่ ทศันคติท่ีทาํหน้าท่ีแสดงออกถึงค่านิยมจะพยายามแสดงลกัษณะท่ีแทจ้ริงของตนเอง  
ทาํหน้าท่ีให้บุคคลแสดงค่านิยมของตนเอง เป็นการแสดงออกทางทศันคติท่ีจะสร้างความพอใจ
ใหก้บับุคคลท่ีแสดงทศันคตินั้นออกมา เพราะเป็นการแสดงค่านิยมพื้นฐานท่ีแต่ละบุคคลพอใจ  

(4) หนา้ท่ีในการแสดงออกถึงความรู้ (Knowledge function) มนุษยต์อ้งการเก่ียวขอ้งกบั
วตัถุต่างๆรอบขา้ง ดงันั้น จึงตอ้งแสวงหาความมัน่คง ความหมาย ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้น 
ทศันคติจะเป็นส่ิงท่ีใชป้ระเมิน และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และเป็นมาตรฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบ หรือเป็นขอบเขตแนวทางสาํหรับอา้งอิงเพื่อหาทางเขา้ใจ ให้สามารถเขา้ใจโลกและ
ส่ิงแวดลอ้มไดง่้ายๆข้ึน เพราะคนเราไดรั้บรู้แลว้คร้ังหน่ึงก็จะเก็บประสบการณ์เหล่านั้นๆ ไวเ้ป็น
ส่วนๆ เม่ือเจอส่ิงใหม่จะนาํประสบการณ์ท่ีมีอยูเ่ดิมมาเป็นกรอบอา้งอิงว่าส่ิงใดควรรับรู้ ส่ิงใดควร
หลีกเล่ียง ซ่ึงทศันคติช่วยให้คนเราเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัเรา โดยเราสามารถตีความ หรือ
ประเมินค่าส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเราได ้ 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจสรุปไดว้่า ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด
หรือความเช่ือ และแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโตต้อบ โดยการ
ประมาณค่าว่าชอบหรือไม่ชอบ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือ    
เชิงลบต่อบุคคล ส่ิงของ และสถานการณ์ ในสภาวะแวดลอ้มของบุคคลนั้นๆ โดยท่ีทศันคติน้ี 
สามารถเรียนรู้ หรือจดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ และทศันคตินั้นสามารถท่ีจะรู้ หรือถูกตีความได้
จากส่ิงท่ีคนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการสาํรวจท่ีเป็นทางการ หรือจากพฤติกรรม
ของบุคคลเหล่านั้น ซ่ึงผูท้าํการศึกษาเล็งเห็นว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติของคนในองคก์รดว้ย 
 
2.5  พระราชกฤษีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 

หมวดที ่1 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
มาตรา 6 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีไดแ้ก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ดงัต่อไปน้ี 
(1) เกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน 
(2) เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 
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(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
(6) ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 
หมวด 4 การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรา 20 เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้

ส่วนราชการ กาํหนดเป้าหมายแผนการทาํงาน ฯลฯ 
หมวด 5 ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
มาตรา 27 ให้ส่วนราชการจดัให้มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่งการ 

อนุญาต การอนุมติั การปฏิบติัราชการ หรือการดาํเนินการอ่ืนใดของผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบในการดาํเนินการในเร่ืองนั้นโดยตรง เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบติั
ราชการ ทั้งน้ี ในการกระจายอาํนาจการตดัสินใจดงักล่าวตอ้งมุ่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว     
ในการบริการประชาชน 

หมวด 7 การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นการ
กาํหนดแนวทางท่ีส่วนราชการตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้
ไดรั้บการบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกนั ก็จะสามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชนรับรู้
สภาพปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดต่้อไป โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

(1)  ส่วนราชการท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการดว้ยกนั ตอ้งกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน และประกาศให้ปฏิบติังานแลว้เสร็จ
ตามระยะเวลาดว้ย 

(2)  การจดัระบบสารสนเทศ ส่วนราชการตอ้งจดัให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามหรือใชบ้ริการในส่วนนั้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่3 

ผลการศึกษา 
 
 
จากการศึกษาพบว่า การนาํแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํ

หลกัการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
การศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ การสํารวจขอ้คิดเห็นของเจา้พนักงาน
ตรวจคนเขา้เมืองและพนัธกิจของหน่วยงานกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 สาํนกังานตรวจคน
เขา้เมือง มาพิจารณาวิเคราะห์ประกอบกนั ก็จะไดแ้นวคิดและโครงการใหม่ๆ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อราชการ 
ให้บงัเกิดผลดี เป็นท่ีน่าพอใจแก่ผูรั้บบริการชาวต่างประเทศและครอบครัวโดยทัว่ไป รวมถึงการ
รองรับการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) อีกดว้ย 

จากการศึกษาพบว่า แนวทางในการปรับปรุงในการปรับปรุงระบบราชการตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 ไดก้าํหนดเป้าหมายหลกัอยู ่   
3 ประการ คือ 

(1)  การจดัส่วนราชการใหม่ โดยคาํนึงถึงยทุธศาสตร์ของชาติในแต่ละดา้น มีการบูรณาการ
ภารกิจท่ีเคยกระจดักระจายหรือซํ้ าซอ้นเขา้ไวอ้ยู่ในส่วนราชการเดียวกนั เพื่อให้สามารถกาํหนด
แผนใน การบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของผูบ้ริหารในองคก์รใน
ระดบัต่าง ๆ ใหช้ดัเจนทั้งในดา้นนโยบาย ดา้นการกาํหนดแผนและกาํกบัราชการ ดา้นการปฏิบติังาน 
ซ่ึงปรากฏอยู่ในเน้ือหาสาระของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 
2545 และพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  

(2)  พฒันาการจดัองคก์ร การปฏิบติัราชการและการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และรองรับการปฏิรูประบบราชการในระยะต่อไป ซ่ึงจะอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของ ก.พ.ร. ท่ีจะ
ดาํเนินการเป็นระยะ ๆ 

(3)  การกาํหนดแบบแผนการปฏิบติัราชการท่ีจะทาํให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี ทั้งน้ี 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะกาํหนดแนวทางการปฏิบติัราชการใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อใหเ้กิด
ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีวดัผลได ้ซ่ึงปรากฏอยูใ่นมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ 
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“มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จาํเป็น การกระจายภารกิจ
และทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอาํนาจตัดสินใจ การอาํนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท้ังนี ้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่ง หรือปฏิบัติ
หน้าท่ีต้องคาํนึงถึงหลกัการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คาํนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนการ
เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี ้ตามความเหมาะสมของ
ภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
กาํหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติกไ็ด้” 

การท่ีไดก้าํหนดเป้าหมายและวิธีการในการดาํเนินการเพื่อการบริหารราชการท่ีดีใหอ้ยูใ่น
รูปของพระราชกฤษฎีกา นั้น เน่ืองจากเห็นว่า แมว้่าตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 จะไดบ้ญัญติัหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นความ
ประสงคข์องกฎหมายวา่ การปฏิบติัราชการในยคุต่อไป ทั้งส่วนราชการและขา้ราชการผูเ้ก่ียวขอ้งมี
หนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตามหวัขอ้ในบทบญัญติัดงักล่าวแลว้ก็ตาม แต่ห้ว
ขอ้ในบทบญัญติัน้ีก็ยงัเป็นหัวขอ้ท่ีเพียงแต่แสดงถึงเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งการ ยงัขาดการกาํหนดถึง
วิธีการปฏิบติัของส่วนราชการและขา้ราชการท่ีจะใหด้าํเนินการไปสู่เป้าหมาย แต่ถา้หากปล่อยใหมี้การ
พฒันากนัเองไม่ว่าโดยส่วนราชการเอง หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละเร่ือง ก็อาจไดผ้ลเฉพาะ
บางหน่วยงานท่ีผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาการปฏิบติังานขององคก์ร และแมว้่าจะมี
ผูบ้ริหารองคก์รเช่นนั้นหลายส่วนราชการ แต่ก็จะพฒันาไปในส่วนท่ีตนเองเห็นว่าเหมาะสม ซ่ึงอาจ
เป็นผลให้แนวทางการปฏิบติัราชการมีความแตกต่างกนั สร้างความสับสนในการบริหารราชการใน
ภาพรวม และส่งผลกระทบต่อประชาชนผูรั้บบริการจากภาครัฐ 

นอกจากน้ี จากสภาพปัญหาท่ีมีมาในอดีต แมว้า่หวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 จะเป็นท่ีรับรู้ในวงราชการว่า
จะตอ้งปฏิบติัใหเ้กิดผลเช่นนั้นอยูแ่ลว้กต็าม แต่การท่ีไม่มีการรวบรวมเป็นกฎเกณฑใ์หต้อ้งปฏิบติัท่ี
ชดัเจน จึงเกิดการใชดุ้ลพินิจในการเลือกปฏิบติัของแต่ละส่วนราชการตามท่ีเห็นเหมาะสม ทาํใหไ้ม่
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อาจวดัผลการปฏิบัติงานของภาครัฐได้ชัดเจน ซ่ึงจะกระทบถึงการวางแผนการปฏิบติังานใน
ภาพรวมของรัฐ ตลอดจนการใหบ้ริการแก่ประชาชนใหเ้กิดความพึงพอใจยงัไม่อาจดาํเนินการใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสูดข้ึนได ้

กรณีดงักล่าวจึงเป็นเป้าหมายหลกัขอ้หน่ึงของกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เอง 1 ในการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้มีการกาํหนดแนวทางการปฏิบติัราชการให้แก่หน่วยงานในสังกดัตอ้ง
นาํไปปฏิบติั ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บสาํหรับการดาํเนินงานตราพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ 

(1) สามารถกาํหนดนโยบายและเป้าหมายการดาํเนินงานในแต่ละปีท่ีชดัเจน และมีกลไกท่ี
จะพฒันาองคก์รของภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพข้ึนได ้

(2) หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีในสังกดัจะมีแนวทางในการปฏิบติัราชการท่ีเป็นมาตรฐาน
ท่ีชดัเจน มีความโปร่งใส สามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้

(3) ประชาชนจะไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการดาํเนินงานได ้และมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานงานภาครัฐ 

 
3.1 การศึกษาแนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 สํานักงานตรวจ

คนเข้าเมือง ในขอบเขตการใช้บังคบัของพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546  

 การกาํหนดหลกัการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 นั้น มีความประสงคจ์ะให้ใชบ้งัคบักบัส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ทั้งท่ีเป็นราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนท่ีอยู่ในกาํกบัของ
ราชการฝ่ายบริหารท่ีมีการจดัตั้งข้ึนและมีการปฏิบติัราชการเช่นเดียวกบักระทรวง ทบวง กรม 

อยา่งไรกต็าม โดยท่ีหลายเร่ืองเป็นเร่ืองใหม่ในการปฏิบติัราชการ กองบงัคบัการตรวจคน
เขา้เมือง 1 อาจตอ้งใชเ้วลาในการปรับปรุงองคก์รและเตรียมการให้พร้อมกบัการปฏิบติัราชการให้
เป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชกฤษฎีกาน้ี รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดการสับสนในการปฏิบติัราชการ 
ตวัอย่างเร่ืองท่ีสมควรดาํเนินการไดท้นัที คือ หมวด 1 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หมวด 2 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมวด  5 การลดขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงานและหมวด  7  การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

การดาํเนินงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีจะประกอบดว้ย บทบญัญติัต่าง ๆ รวม ๙ หมวด 
ดงัน้ี 
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3.1.1 หมวด 1 การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
บทบญัญติัในหมวดน้ีเป็นการกาํหนดขอบเขตความหมายของคาํว่า “การบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี” ในภาพรวมโดยไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงวตัถุประสงคก์ารบริหารราชการท่ีกาํหนดไวใ้นพระ
ราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการของทุกส่วนราชการในการกระทาํภารกิจใด
ภารกิจหน่ึงวา่ ตอ้งมีความมุ่งหมายใหบ้รรลุเป้าหมายในส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่  

1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ซ่ึงได้แก่ การบริหารราชการท่ีสามารถ
ตอบสนอง (Responsiveness) ต่อความตอ้งการของประชาชน และพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบใน
เชิงบวก (positive impact) ต่อการพฒันาชีวิตของประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแ้ก่ การบริหารเพื่อให้ได้รับผลลพัธ์ 
(outcome) ตรงตามวตัถุประสงค ์(objective) ท่ีวางไว ้โดยมีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
(result-based management) และการจดัทาํขอ้ตกลงว่าดว้ยผลงาน (performance agreement) ในทุก
ระดบั  

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแ้ก่การบริหารท่ี
จะตอ้งพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจยันาํเขา้ (input) กบัผลลพัธ์ (outcome) ท่ีเกิดข้ึน โดย
มีการทาํ cost- benefit analysis ใหส้ามารถวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าของแผนงานหรือ
โครงการต่าง ๆ เทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ รวมทั้งจดัระบบการวางเป้าหมายการทาํงานและวดัผล
งานของแต่ละบุคคล (individual scorecards) ท่ีเช่ือมโยงกบัระดบัองคก์ร (Organization scorecards) 

4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น ซ่ึงไดแ้ก่ การกาํหนดระยะเวลา
ปฏิบติังานและการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน (Process simplification) และจดัให้มีการกระจาย
อาํนาจการตดัสินใจ (empowerment) เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเสร็จส้ินท่ีจุดบริการใกลต้วักบัประชาชน 
รวมทั้งการปฏิบติังานในรูปone-stop service 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อเหตุการณ์ การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนทาํงานใหม่อยูเ่สมอ (Process redesign) ซ่ึงจาํเป็นตอ้งทบทวน
ลาํดบัความสาํคญัและความจาํเป็นของแผนงานและโครงการทุกระยะ (Program evaluation) การยบุ
เลิกกระบวนการและขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม
กบัสภาวะการณ์อยูเ่สมอ 

6. ) ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
ซ่ึงไดแ้ก่ การปฏิบติัราชการท่ีมุ่งเนน้ถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ
เป็นหลกั โดยมีการสาํรวจความตอ้งการของประชาชน (Citizen survey) และความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ (customer survey) ในหลากหลายวิธีและเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อนาํมาปรับปรุงการ
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ปฏิบติัราชการต่อไป ซ่ึงกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ไดมี้การติดตั้งโปรแกรม และระบบ
คอมพิวเตอร์ให้แก่ผูรั้บบริการสามารถทาํการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้
พนกังานตรวจคนเขา้เมืองไดด้ว้ยตนเอง และเป็นความลบั 

7) มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบและ
วดัผลการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดระบบการควบคุมตนเอง (Internal control) ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถผลกัดนั
การปฏิบติังานขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบว่า กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ไดมี้การกาํหนดประเภท
ของภารกิจต่างๆ โดยแยกออกเป็น ภารกิจท่ีเร่งด่วนท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซ่ึงมี
เป้าหมายมุ่งเน้น “สานต่อโครงการเดิมท่ีดีอยู่แล้ว ริเ ร่ิมโครงการใหม่ เพื่อให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพในเชิงรุก” ดว้ยการดาํเนินงานดงัน้ี 

1) สร้างภาพลกัษณ์ดา้นความโปร่งใส ในการปฏิบติังาน 
2) พฒันาบุคลากร โดยเนน้การใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ (Service Mind) 
3) เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ว และความทนัสมยั 
4) ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และจดัทาํส่ือประชาสมัพนัธ์ 
5) ดาํเนินมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบความเคล่ือนไหวของคนต่างดา้วใน

พื้นท่ี 
6) นาํระบบประกนัคุณภาพการใหบ้ริการมาใช ้

3.1.2 หมวด 2 การบริหารราชการเพือ่ให้เกดิประโยชน์สุขของประชาชน 
เป็นการกาํหนดแนวทางการบริหารราชการในความหมายของการบริหาร

ราชการใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชนว่าตอ้งอยูใ่นแนวทางท่ีถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางใน
การไดรั้บบริการจากหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

1) มีการกาํหนดภารกิจในแต่ละเร่ืองท่ีกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 มีหนา้ท่ี
ต้องให้บริการด้วยการกาํหนดให้อยู่ในกรอบท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบเรียบร้อย ความมัน่คงปลอดภยัของสังคมส่วนรวม และ
ความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนโดยทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ
และนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

2) มีการจดัวางระบบเพื่อใหมี้การปฏิบติัราชการเป็นไป โดยมีความซ่ือสตัยสุ์จริต
สามารถตรวจสอบได ้และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม 

3) ในห้วงระยะเวลาก่อนท่ีจะมีการเร่ิมดาํเนินการในภารกิจใด ไดมี้การศึกษา
วิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถว้นทุกด้าน มีการวางกลไกการทาํงานชัดเจนทุกขั้นตอนและ
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โปร่งใส ในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนตอ้งมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือให้มี
การช้ีแจงทาํความเขา้ใจโดยตรง หรือ ดว้ยการใช่ส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบั
ประชาชน ใหไ้ดท้ราบถึงประโยชน์ท่ีส่วนรวมจะไดรั้บจากภารกิจนั้น 

4) เม่ืออยู่ในระหว่างการดาํเนินการตามภารกิจใดในขั้นตอนใด ไดจ้ดัให้มีการ  
รับฟังความคิดเห็นและสาํรวจความพึงพอใจของสงัคมโดยรวม เพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยูเ่สมอ 

5) ในกรณีท่ีพบปัญหาอุปสรรคตอ้งจดัให้มีการแกไ้ขปัญหานั้นโดยเร็ว และถา้
เป็นปัญหาจากส่วนราชการอ่ืนแนวทางการปฏิบติัท่ีผ่านมาไดมี้การแจง้ผ่านไปยงัส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อรับทราบ และพิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี ในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร็ว 

จากการศึกษาได้พบว่ากองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ดําเนินการไปตาม
แนวทาง เพื่อสามารถตอบคาํถามให้ไดว้่าภารกิจนั้น ตอบสนองต่อประโยชน์สุของประชาชนจริง 
นอกจากน้ีมีการทาํการวิเคราะห์ว่าสมควรดาํเนินภารกิจนั้นอย่างไร และส่วนราชการไดก้าํหนด
กลไกการตรวจสอบการดาํเนินการในทุกระยะ เพื่อสามารถรับทราบถึงผลกระทบต่อประชาชน
เพียงใด และปรับปรุงใหส้ามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนต่อไป 

นอกจากน้ี การดาํเนินงานยงัมีการคาํนึงถึงการให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการ
ไดรั้บการบริการจากหน่วยงานของรัฐ เป็นหลกัสาํคญั ฉะนั้น ในการกาํหนดภารกิจแต่ละเร่ืองจะตอ้ง
มีตวัดชันีช้ีวดัท่ีแสดงผลลพัธ์ใหเ้ห็นโดยชดัแจง้ว่า ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากภารกิจนั้นตรงต่อ
ความตอ้งการของประชาชน หรือเกิดผลต่อการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่และยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ี ได้คาํนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและประโยชน์ของ
ประชาชนแต่ละรายควบคู่กนั และเน่ืองจากแนวนโยบายของรัฐท่ีกาํหนดข้ึนในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย และนโยบายของคณะรัฐมนตรีซ่ึงตอ้งกาํหนดข้ึนภายใตก้รอบของแนวนโยบาย
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญนั้น ยอ่มตอ้งถือว่าเป็นการกาํหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นสาํคญั  

การดาํเนินการให้มีความโปร่งใสนั้ น เป็นการดาํเนินงานและการตัดสินใจท่ี
เปิดเผย เพื่อสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของบุคคลในชาติ หลกัความโปร่งใสจะเกิดข้ึนได ้
เม่ือหน่วยงานของทางราชการ ได้มีการเปิดเผยขอ้มูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้
ประชาชนรู้และเขา้ใจไดว้า่มีแนวทางหรือโครงการจะทาํส่ิงใด วิธีการดาํเนินงานแต่ละขั้นตอนมีอยู่
อย่างไร การวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียและแนวทางการตดัสินใจ รวมทั้งเหตุผลในการวินิจฉัยเป็น
อย่างไร กรณีเหล่าน้ี กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ไดมี้แนวทางการปฏิบติัในการเปิดเผยให้
เป็นท่ีทราบทั่วไป ซ่ึงในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
สนบัสนุนแนวทางการดาํเนินการท่ีโปร่งใสอยูแ่ลว้  
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การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัภารกิจหรือโครงการท่ีส่วนราชการจะดาํเนินการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดย
ปกติของประชาชนในชุมชนนั้ น การทาํความเขา้ใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาท่ี
ดาํเนินการ และการให้ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ และมีส่วนร่วมในการผลกัดนัในภารกิจหรือโครงการนั้นเกิดผลสาํเร็จ เพราะเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน การจดัให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาอาจจดัทาํไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น การจดัประชุม การพูดคุยเป็นกลุ่ม การช้ีแจงให้ความรู้ความเขา้ใจและตอบคาํถาม 
ตลอดจนการจดัทาํประชาพิจารณ์ โดยหลกัสาํคญันั้นส่วนราชการตอ้งกระทาํไปเพื่อมุ่งหวงัท่ีจะรับ
ฟังปัญหาของประชาชนให้ไดม้ากท่ีสุด และทาํความเขา้ใจหรือแกไ้ขปัญหาให้ลุล่วงจนเกิดความ
พอใจ มิใช่เป็นการดาํเนินการเพียงในรูปแบบเพื่อแสดงวา่รับฟังความคิดเห็นแลว้ เพราะส่ิงท่ีไดจ้าก
การรับฟังความคิดเห็นทั้งท่ีไดด้าํเนินการก่อนเร่ิมโครงการหรือภารกิจ การรับฟังในขณะดาํเนินการ 
และการสํารวจความพึงพอใจในการไดรั้บการบริการจะเป็นขอ้มูลสําคญัของส่วนราชการ และ
รัฐบาลท่ีจะนํามาวิเคราะห์ความจําเป็นของภารกิจและแนวทางการปรับปรุงภารกิจให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป  

3.1.3 หมวด 3 การบริหารราชการเพือ่ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ 
การบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการบริหารงานมุ่งเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน

จากการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัภารกิจและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดข้ึนไว้
สาํหรับงานนั้นๆ โดยผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมีความคุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถกําหนดตัวช้ีวดัผลการทาํงานได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะแสดงผลถึงความสามารถในการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตรงต่อความตอ้งการของประชาชน 

การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิหมายถึง  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิมีเน้ือหาท่ี
ครอบคลุมเทคนิคในการบริหารหลายเร่ือง เร่ิมตั้ งแต่การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Measurement) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัใจในการบริหารลกัษณะน้ี เพราะหากเราไม่สามารถวดัผลงานได ้
เราก็ไม่สามารถปรับปรุงให้เกิดผลงานท่ีดีข้ึนได ้การเทียบงาน (Benchmarking) เป็นการปรับปรุง
ผลสัมฤทธ์ิของงานและกระบวนการทาํงานโดยเทียบวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) คุณภาพ
การให้บริการ (Service Quality) เป็นการยกระดบัคุณภาพของบริการให้ผูรั้บบริการพอใจการ
ตรวจสอบผลการปฏิบติังาน (Performance Auditing) เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งของขอ้มูล 
การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) เป็นการพิสูจน์ความสาํเร็จของโครงการ และยนืยนั
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีว ัดและผลสัมฤทธ์ิ การมอบอํานาจและให้อิสระในการทํางาน 
(Devolution and Autonomy) เป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดบักลางและตน้ทาํงานไดเ้ต็ม
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ศกัยภาพ และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างทนัเวลา การวางแผนองคก์รและแผนกลยุทธ์ (Corporate and 
Strategic Planning) เป็นการสร้างความเก่ียวโยงในการทาํงานทุกระดบัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยไม่ละเลยผลสัมฤทธ์ิในระยะยาว  และการทําส ัญญาผลการปฏิบตั ิงาน  (Performance 
Contracting) เป็นการสร้างการต่อรองในการกาํหนดผลสัมฤทธ์ิ เง่ือนไขการปฏิบติังาน และส่ิง
ตอบแทนในระบบราชการ 

จากการศึกษาพบว่า กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ใชร้ะบบบริหารโดยมุ่งเนน้
ผลสมัฤทธ์ิจะมีลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี 

1) มีพนัธกิจ วตัถุประสงคข์ององค์กรท่ีชัดเจน และมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม 
โดยเนน้ท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ ไม่เนน้กิจกรรมหรือการทาํงานตามกฎระเบียบ 

2) ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์กรต่างมีเป้าหมายของการทาํงานท่ีชัดเจน และ
เป้าหมายเหล่านั้นจะสั้นกระชบั ไม่คลุมเครือ และเป็นเป้าหมายท่ีมีฐานมาจากพนัธกิจขององคก์ร
นั้น 

3) เป้าหมายขององค์กรสามารถทาํการวดัได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีตวัช้ีวดัท่ี
สามารถวดัได้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการปฏิบตัิงานได  ้และสามารถเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังานกบัองคก์รอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานท่ีเทียบเคียงกนัได ้

4) การตดัสินใจในการจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ ทาํ
การพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั มีความสอดคลอ้งกบัการให้ค่าตอบแทน สวสัดิการ
และรางวลัแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบติังานเป็นหลกั 

5) เจา้หนา้ท่ีทุกคนรู้วา่งานท่ีองคก์รคาดหวงัคืออะไรทุกคนในองคก์รจะคิดเสมอ
ว่างานท่ีตนทาํอยูน่ั้นเพื่อให้เกิดผลอยา่งไร ผลท่ีเกิดข้ึนจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและ
องค์กรอย่างไร และทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กําหนดไวอ้ย่างเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของแต่ละคน 

6) มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ การบริหารเงิน บริหารคนสู่หน่วยงานระดบั
ล่าง เพื่อให้สามารถทาํงานบรรลุผลไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
ระดบักลางซ่ึงเขา้ใจปัญหาเป็นอย่างดีไดเ้ป็นผูแ้กไ้ขปัญหาและสะสมประสบการณ์เพื่อกา้วสู่
ผูบ้ริหารระดบัที่สูงข้ึนต่อไป ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดปัญหาคอขวดท่ีทาํให้การทาํงานล่าช้า ลด
ขั้นตอนการทาํงานแลว้ ยงัเพิ่มความยดืหยุน่และประสิทธิภาพในการทาํงานดว้ย 

7) มีระบบสนบัสนุนการทาํงาน ในเร่ืองระเบียบการทาํงาน สถานท่ี อุปกรณ์ใน
การทาํงาน เช่น มีระเบียบท่ีสั้ นกระชับในเร่ืองท่ีจาํเป็นเท่านั้น มีสถานท่ีทาํงานท่ีสะอาด เป็น
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ระเบียบ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนบัสนุนให้สามารถตดัสินใจบนฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเวลา 

8) มีวฒันธรรมและอุดมการณ์ร่วมกนัในการทาํงานท่ีสร้างสรรค ์เป็นองคก์รท่ี
มุ่งมัน่จะทาํงานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เป็นองคก์รท่ีเรียนรู้เปิดกวา้งต่อความคิด
ความรู้ใหม่ๆ และปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นองค์กรท่ีให้อภยัต่อความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดเ้ม่ือตอ้งจดัการกบัความไม่แน่นอน และเป็นองค์กรท่ีมีการติดต่อประสาน
ขอ้มูลและร่วมกนัทาํงานกบัองคก์รภายนอก เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัได ้

9) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน มีขวญัและกาํลงัใจดี เน่ืองจากไดมี้โอกาสปรับปรุงงาน
และใชดุ้ลพินิจในการทาํงานท่ีกวา้งขวางข้ึน ทาํให้ผูรั้บบริการไดรั้บความพอใจลดการต่อว่าต่อขาน
หรือการแสดงความไม่พอใจลง ส่วนเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเองก็จะไดรั้บการตอบแทนตามผลการ
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิของงาน 

นอกจากน้ีแลว้ จากการศึกษายงัพบว่า กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 มีการ
กาํหนดแผนการทาํงานท่ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะช้ีวดัผลลพัธ์ของงาน ต่อไป ดงัน้ี 

1) มีการวดัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจท่ีกระทาํไดอ้ย่างชัดเจน โดยตอ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

1.1)  มีการทาํภารกิจต่าง ๆ ส่วนราชการตอ้งมีแผนปฏิบติังานข้ึนไวล่้วงหนา้
ก่อนลงมือดาํเนินการ 

1.2)  มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานปรากฏรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตอ้งใช ้เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และ
ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของภารกิจ 

1.3)  มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติังานนั้น 
1.4)  ในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน  ได้มีการแก้ไข  หรือบรรเทา

ผลกระทบ หรือเปล่ียนแปลงแผนใหเ้หมาะสม 
มีการกาํหนดภารกิจดังกล่าว เพื่อให้การทาํงานของส่วนราชการเพ่ือให้มี

เป้าหมายในการปฏิบติังานการให้บริการอยา่งชดัเจน และบรรลุผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการกาํหนดงานเป็นแผนปฏิบติัของทุกหน่วยท่ีตอ้งปฏิบติัตามภารกิจดา้นต่างๆ ซ่ึงจะสามารถ
วิเคราะห์ความจาํเป็นและผลท่ีจะเกิดข้ึนของภารกิจ การกาํหนดระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีจะแลว้
เสร็จ ซ่ึงจะรวมไปถึงการกาํหนดความรับผิดชอบงานในหน้าท่ีของแต่ละบุคคลในองค์กรด้วย 
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
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2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
เป็นการร่วมมือระหว่างกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 กบัส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีการปฏิบติังานร่วมกันหรือมีแผนการดาํเนินงานท่ีสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงจะทาํให้ภารกิจท่ีสําคญัของรัฐในแต่ละดา้นเกิดผลสําเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ส่วนรวม และมีความประหยดัโดยใชท้รัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบติัราชการใหเ้กิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบติังานของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบูรณาการร่วมกบัส่วนราชการท่ีมีภารกิจที่เกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั เพื่อให้เกิด
การบริหารจดัการทั้งในดา้นการวางแผน การใชท้รัพยากร และการดาํเนินการร่วมกนั โดยกาํหนด
เป้าหมายใหเ้กิดผลสาํเร็จในภารกิจนั้นเป็นเอกภาพเดียวกนั 

3) การพฒันาส่วนราชการใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 ในการบริหารราชการแนวใหม่ มีการพฒันาความรู้ความเชี่ยวชาญให้

เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
สถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการมีการ
วางแผนการปฏิบติัราชการทุกระยะ ตอ้งมีการปรับแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตอ้งมีการกาํหนด
ผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีเป็นความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของผูป้ฏิบติังานภาครัฐจะตอ้งเปล่ียนแปลง
ทศันคติเดิมเสียใหม่ จากการท่ียดึแนวความคิดวา่ตอ้งปฏิบติังานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวต้ั้งแต่
อดีตจนต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั เนน้การสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมยัใหม่และนาํมาปรับใชก้บั
การปฏิบติัราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ีจึงกาํหนดเป็นหลกัการว่า กองบงัคบัการ
ตรวจคนเขา้เมือง 1 ไดมี้การเตรียมการพฒันาความรู้เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
อยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

3.1) มีการสร้างระบบใหส้ามารถรับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
3.2) มีการประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติั

ราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
3.3) ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ  สร้างวิส ัยทศัน์ในการ

ปฏิบตัิงาน  และปรับเปลี่ยนทศันคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 

3.4) สร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ขา้ราชการใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนั
และกนั เพื่อการนาํมาพฒันาใชใ้นการปฏิบติัราชการร่วมกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

4) การกาํหนดแผนบริหารราชการ 
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มีการจดัทาํแผนบริหารราชการของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารราชการของ
หน่วยงานมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและทุกส่วนราชการสามารถกาํหนด ยุทธศาสตร์การปฏิบติัราชการ
ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง การดาํเนินการในส่วนน้ีจึงกาํหนดใหมี้แผนต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งจดัทาํข้ึน ดงัน้ี 

4.1) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการกาํหนดแผนการบริหารให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลมีระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงเป็นการนาํนโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็น
แผนโดยสอดคลอ้งกับแนวนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญและแผนพฒันาประเทศด้านต่าง ๆ    
เพื่อกาํหนดหวัขอ้ท่ีสาํคญัในแต่ละเร่ือง ท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิของงาน การกาํหนดผูท่ี้จะตอ้งรับผิดชอบ รายไดร้ายจ่ายและทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้
ระยะเวลา และการติดตามประเมินผล 

4.2) แผนนิติบญัญติั หรือแผนงานทางดา้นกฎหมาย เป็นการจดัทาํแผนงาน
ทางดา้นกฎหมายท่ีจะตอ้งจดัให้มีหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่อเป็นกลไกรองรับการดาํเนินการ
ตามแผนการบริหารราชการแผน่ดิน การรองรับการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ซ่ึงจะ
มีการกาํหนดสาระสาํคญัของกฎหมาย ผูรั้บผิดชอบ และระยะเวลาการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบั
ระยะเวลาของแผนการบริหารราชการแผน่ดิน 

4.3) แผนปฏิบติัราชการ เป็นแผนของทุกส่วนราชการท่ีจะแปลงแผนบริหาร 
ราชการแผ่นดินซ่ึงเป็นการกําหนดในเชิงนโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตาม          
ความรับผดิชอบของส่วนราชการนั้น ซ่ึงจะตอ้งมีการจดัทาํเป็น 2 ระยะ คือ 

(1)  แผนปฏิบติัราชการส่ีปี เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบติั
ตามภารกิจในขอบเขตความรับผดิชอบของแต่ละส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน และสามารถครอบคลุมห้วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยจะเขา้ร่วมประชาคมอาเซียนในปี 
2558 อีกดว้ย 

(2) แผนปฏิบติัราชการประจาํปี เพื่อเป็นการกาํหนดแผนการปฏิบติั 
ราชการในแต่ละปีโดยแปลงมาจากแผนส่ีปี เพื่อให้มีความชัดเจนว่าในรอบปีหน่ึงมีภารกิจใด
จาํเป็นตอ้งกระทาํ โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานอยา่งไร ซ่ึงแผนปฏิบติัราชการประจาํปีน้ี
จะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดงบประมาณในปีนั้นดว้ย  
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3.1.4 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิ
ภาครัฐ 

มีการกาํหนดวิธีการทาํงานของส่วนราชการทั้งในกรณีท่ีให้เกิด ประสิทธิภาพใน
การทาํงานและสามารถวดัความคุม้ค่าในการปฏิบติัในแต่ละภารกิจ โดยกาํหนดให้หน่วยงานใน
สงักดัปฏิบติัตามหลกัการ ดงัน้ี 

1) หลกัความโปร่งใส 
มีการประกาศกาํหนดเป้าหมาย และแผนการทาํงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ และ

งบประมาณท่ีตอ้งใชเ้พื่อให้ขา้ราชการและประชาชนทราบ ซ่ึงจะทาํให้การทาํงานมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบแผนการทาํงานได ้

หลกัความโปร่งใสนั้นเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีและเกิดการยอมรับผลการ
ปฏิบติัราชการจากประชาชน ซ่ึงในการดาํเนินการนั้นมุ่งประสงคจ์ะใหบ้ริการแก่ประชาชน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทัว่ถึง จึงควรท่ีจะสามารถเปิดเผยแนวทางการปฏิบติัราชการท่ี
สามารถทาํการเปิดเผยไดใ้นทุกเร่ือง ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบไดว้่าภารกิจของหน่วยงานมี
จาํนวนเร่ืองเท่าใดและจะดาํเนินการในแต่ละเร่ืองอย่างไร เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีกระทบความมัน่คงท่ี
จาํเป็นตอ้งกระทาํเพื่อคุม้ครองประชาชนส่วนใหญ่ของสงัคม 

2) หลกัความคุม้ค่า 
2.1) มีการจัดทาํบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และ

รายจ่ายต่อหน่วยงานของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุม้ค่าระหว่างปัจจยันาํเขา้กบั
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน  

2.2) การจดัซ้ือจดัจา้งมีขั้นตอน และกระบวนการเป็นไปอย่างเปิดเผยและ
เท่ียงธรรม  โดยชั่งนํ้ าหนักถึงประโยชน์และผลเสียต่อสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ 
วตัถุประสงคท่ี์จะใช ้ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ  

3) หลกัความชดัเจนในการปฏิบติัราชการ (หลกัความรับผดิชอบ) 
3.1)  มีการกาํหนดแนวทางในการวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาใดๆ ใหด้าํเนินการดว้ย

ความรวดเร็ว และหลีกเล่ียงการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดหลกัท่ีชดัเจนใน
การรับผดิชอบของส่วนราชการ และมิใหใ้ชเ้วลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ 

3.2) ในกรณีท่ีเป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการใหมี้ผลผกูพนัผูแ้ทน
ส่วน ราชการแมจ้ะมิไดเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อให้เกิดหลกัท่ีชดัเจนในความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติั
หน้าท่ีแทนส่วนราชการในคณะกรรมการ  อันจะก่อให้เกิดผลสรุปของงานท่ีแน่นอนไม่
เปล่ียนแปลงโดยส่วนราชการนั้นในภายหลงั 



39 

3.3) การสั่งราชการตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้มีการสั่งการดว้ยวาจาตอ้ง
บนัทึกคาํสั่งนั้นไว ้ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการสั่งเพื่อปฏิบติัราชการท่ีตอ้งมีหลกัฐานยืนยนั
คาํสัง่ท่ีแน่นอน มีความรับผดิชอบทั้งผูส้ัง่และผูป้ฏิบติังาน 

3.1.5 หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การลดขั้นตอนการปฏิบติัในใน การพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมติัหรือ

การปฏิบติัราชการท่ีมีผลต่อโดยตรงต่อประชาชนใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ดงัน้ี 
1) การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ 

1.1) มีการจดัใหมี้การกระจายอาํนาจการตดัสินใจลงไปสู่ผูด้าํรงตาํแหน่ง ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการในเร่ืองนั้นโดยตรง โดยมุ่งให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการประชาชน 

1.2) จดัใหมี้หลกัเกณฑก์ารควบคุม ติดตาม และกาํกบัดูแล การใชอ้าํนาจและ
ความรับผิดชอบของผูรั้บมอบอาํนาจและผูม้อบอาํนาจ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเป็นกรอบ
การปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการติดต่อราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดั 
ค่าใชจ่้าย และเม่ือมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจเป็นประการใดแลว้ ให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบดว้ย  

1.3) มีการกาํหนดและจดัทาํแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดาํเนินการ 
รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได ้ซ่ึงจะเป็นการลดขั้นตอนการติดต่อ
สอบถามหรือการทาํความเขา้ใจเร่ืองสําหรับประชาชนท่ีจะมาขอรับบริการจากรัฐไดโ้ดยสะดวก
และรวดเร็ว 

สภาพปัญหาของระบบราชการไทยท่ีผ่านมาประการหน่ึง คือความล่าชา้ใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงมีผลทาํให้ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนตามความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และเป็นท่ีมาของการทาํงานในภาคราชการว่าไม่โปร่งใส ประชาชนมีความไม่ไวว้างใจและเกิด
ความเบ่ือหน่ายในการทาํงานของภาคราชการ สาเหตุท่ีทาํให้การบริหารงานราชการมีความล่าชา้
นั้นเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทรัพยากรท่ีจาํเป็นตอ้งนํามาใช้ในการบริหารงานไม่
พอเพียง กฎและระเบียบท่ีจะตอ้งปฏิบติัในแต่ละเร่ืองมีเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งสาเหตุประการ
สาํคญัคือ งานของภาคราชการมีขอบเขตกวา้งขวางเก่ียวพนักบัประชาชนทุกคนในประเทศ ทาํให้
จาํนวนเร่ืองท่ีขา้ราชการจะตอ้งดาํเนินงานจึงมีเป็นจาํนวนมาก  
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2) การจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม 
2.1) มีการจดัส่วนราชการภายในท่ีรับผิดชอบในการปฏิบติังานกบัประชาชน

ให้รวมเป็นศูนยบ์ริการร่วมแห่งเดียวท่ีประชาชนจะสามารถติดต่อสอบถาม ขอขอ้มูล ขออนุญาต
หรือขออนุมติัไดพ้ร้อมกนัทุกเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงนั้น 

2.2) มีการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีและแบบพิมพท่ี์จาํเป็นในศูนยบ์ริการร่วม เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีนั้นบริการประชาชนไดอ้ยา่งครบถว้น โดยเจา้หนา้ท่ีนั้นจะตอ้งสามารถแจง้รายละเอียดรับ
เอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็น แจง้ให้ทราบระยะเวลาการดาํเนินการ และเป็นผูติ้ดต่อประสานกบัส่วน
ราชการอ่ืน เพื่อดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายหรือกฎในเร่ืองนั้น ๆ  

ทั้งน้ี ในการจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมเป็นการสร้างมาตรการเพ่ือลดขั้นตอนใน
การติดต่อขอรับบริการจากกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ซ่ึงโดยปกติในสภาพกฎหมายปัจจุบนั 
การดาํเนินการส่ิงหน่ึงส่ิงใดของประชาชน จะตอ้งติดต่อขอรับอนุญาตหรือการดาํเนินการอ่ืนใดจาก
หน่วยงานของรัฐหลายแห่งเพื่อกระทาํกิจการนั้น ซ่ึงสร้างความลาํบากและตอ้งเสียเวลาในการ
ดาํเนินการของประชาชน  

3.1.6 หมวด 6 การปรับปรุงภารกจิของส่วนราชการ 
กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ไดมี้การเตรียมการเพื่อทาํการปรับปรุงภารกิจให้

เป็นไปโดยเหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไปของสังคม หรือสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานตาม
นโยบายหรือแผนการปฏิบติัราชการ ดงัต่อไปน้ี 

1) การทบทวนภารกิจ  
มีการทบทวนภารกิจตามระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กาํหนด เพื่อตรวจสอบว่าภารกิจ

ใดมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคาํนึงถึงแผนการบริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย
ของรัฐ เงินงบประมาณของประเทศ ความคุม้ค่าของภารกิจ ซ่ึงหากเห็นควรเปล่ียนแปลงตอ้งเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงอาํนาจหน้าท่ี โครงสร้างและอตัรากาํลงัให้สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีจะ
ยกเลิกปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงข้ึนเน่ืองจากสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
ดาํเนินการของส่วนราชการจึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้สามารถปฏิบติังาน
สนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนและประโยชน์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา  

2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
 กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ได้มีการสํารวจและทบทวนเพื่อยกเลิก 

ปรับปรุง หรือจดัใหมี้ข้ึนใหม่สาํหรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ฯลฯ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
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เพื่อให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพี่อให้ลดภาระของประชาชน โดยตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเขา้ร่วมประชาคมอาเซียนต่อไป  

3.1.7 หมวด 7 การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ไดมี้การดาํเนินงานตามแนวทางท่ีกาํหนดให้ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 

ต้องจัดให้มี เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให ้ไดร้ ับบริการโดยเร็ว  ใน
ขณะเดียวกนัก็จะสามารถตรวจสอบ ความตอ้งการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาไดต่้อไป โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1) การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ และ
มอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นกาํกบัดูแล ตรวจสอบการให้บริการให้สําเร็จลุล่วง ตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนดนั้น 

2) การจดัใหมี้ระบบสารสนเทศ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ไดจ้ดัใหมี้ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อติดต่อสอบถามหรือใชบ้ริการของส่วน
ราชการนั้นไดเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํมาช่วยในการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเน่ืองจากใน
สภาพปัจจุบนัการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์มีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย สามารถใชเ้ช่ือมโยงเพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัไดโ้ดยง่าย  

3) การรับฟังขอ้ร้องเรียน ไดจ้ดัให้มีระบบการตอบคาํถามเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี
ของส่วนราชการใหป้ระชาชนไดท้ราบ รวมถึงเม่ือไดรั้บคาํร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
จากประชาชนในการช้ีแจง ปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาในวิธีปฏิบติัราชการ ไดมี้การ
นาํมาพิจารณาดาํเนินการใหลุ้ล่วงไปและแจง้ผลใหผู้แ้จง้ทราบดว้ย 

4) การเปิดเผยขอ้มูล ได้จัดให้มีขั้นตอนการดาํเนินงานในการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกับการปฏิบติัราชการให้ประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ เวน้แต่กรณีจาํเป็นตอ้งกระทาํเป็น
ความลบัเพื่อความมัน่คงหรือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือคุม้ครองสิทธิประชาชน 

3.1.8 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ไดมี้การดาํเนินงานเพ่ือวดัผลการปฏิบติัราชการว่า มีผลสัมฤทธ์ิตรงตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดข้ึนไวห้รือไม่ คุณภาพ และความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ รวมทั้ งการ
ตรวจสอบการปฏิบติัราชการภายในองคก์ร โดยมีการดาํเนินการดงัน้ี 

1) การประเมินผลโดยคณะผูป้ระเมินอิสระ เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการ และความคุม้ค่าในภารกิจ 
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2.) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ซ่ึงมีการกระทําทั้ งการ
ปฏิบติังานเฉพาะตวั และประโยชน์ของหน่วยงานท่ีผูน้ั้นสังกดัอยู่ ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการปฏิบติังาน
ในลกัษณะท่ีเป็นทีมทาํงานมากข้ึน 

3) การประเมินผลการบงัคบับญัชา 
การประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของการบริหารงาน

แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพราะจะเป็นการวดัผลความต่อเน่ืองในการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องงานในภาพรวมและงานแต่ละดา้นของส่วน
ราชการ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการว่าสามารถปฏิบติัราชการไดเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไดม้าก
น้อยเพียงใด การประเมินผลการปฏิบัติราชการยงัจะสามารถนํามาใช้กาํกับตรวจสอบการใช้
บุคลากรและทรัพยากรในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 
3.2 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และการคุมคาม (SWOT Analysis) 

3.2.1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
ทาํการวิเคราะห์ปัจจยัภายในกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ว่า มีปัจจยัอะไร 

เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนเพื่อช้ีให้เห็ฯว่า การดาํเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอะไรหรือไม่ การวิเคราะห์ปัจจยั จุดอ่อน และจุดแข็งของ  
กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 มีผลการศึกษาดงัน้ี 

1) จุดแขง็ (Strength) ไดแ้ก่ส่วนท่ีดี ส่วนท่ีหน่วยงานทาํไดดี้ ส่วนท่ีเป็นความเขม็
แข็งของหน่วยงาน ส่วนท่ีเป็นความสามารถพิเศษของหน่วยงาน จากการศึกษาได้พบว่า เป็น
หน่วยงานท่ีมีความพร้อมของบุคลากรค่อนขา้งสูง ประกอบดว้ยบุคลากร ท่ีมีความรู้ มีทกัษะ และ
ความสามารถ เป็นพิเศษเฉพาะดา้นเป็นอย่างดีการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชามีประสิทธิภาพ มี
ทีมงานดา้นบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เขา้มาดาํเนินการ เพื่ออาํนวย
ความสะดวกแก่ผูม้ารับบริการ หน่วยงานมีผลงานท่ีดีจนเป็นท่ีประทบัใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการ
จดัสรรงบประมาณเพ่ือการดาํเนินงานท่ีเพียงพอ ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ
องคก์ร  

2) จุดอ่อน (Weakness) ไดแ้ก่ส่วนท่ีไม่ดี ส่วนท่ีเป็นอุปสรรค ส่วนท่ีมีความลา้
หลงั ทาํให้องคก์รเกิดความเสียหาย ทาํให้ภาพลกัษณ์ขององคก์รเสียหาย ซ่ึงมีลกัษณะตรงกนัขา้ม
กบัจุดแขง็ จากการศึกษาไดพ้บว่า บุคลากรบางกลุ่ม ยงัคงตอ้งพฒันาดา้นความรู้ ทศันคติ ในการ
ปฏิบีติงาน ขาดความชาํนาญในบางเร่ือง ไม่มีระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
ปัญหาเร่ืองอาคารสถานท่ีทาํการ ขาดระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารงานบาง
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ประการ เช่น ความต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรอบรู้เฉพาะดา้น โครงสร้างของ
องค์กรยงัขาดความยืดหยุ่น การตดัสินใจยงัตอ้งรอรับความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงจาก
ส่วนกลาง 

จากการวิเคราะห์จุดแขง็ และจุดอ่อนของหน่วยงาน สามารถนาํจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนั สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษามา
พฒันาจุดอ่อนของหน่วยงานใหเ้กิดปัญหาต่อหน่วยงานนอ้ยท่ีสุด 

3.2.2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
1) โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพการณ์ท่ีจะทาํให้เกิดการไดเ้ปรียบ       

ได้ประโยชน์ หรือช่องทางท่ีทาํให้การปฏิบติังานบงัเกิดความสะดวก จากการศึกษาได้พบว่า 
หน่วยงานไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ และบุคลการท่ีสามารถบริหารจดัการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในปัจจุบนัไดอ้ยา่งเพียงพอ การกาํหนดนโยบาย และกฎหมายของหน่วยงาน ทาํให้การปฏิบติังาน 
และการบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพ ประชาชนผูม้าติดต่อมีความรู้ และความเขา้ใจในระเบียบ 
กฎเกณฑ์ ของทางราชการท่ีตอ้งปฏิบติัตามอย่างถ่องแท ้เกิดความสะดวกต่อการให้บริการ และ   
การรับบริการ ประเทศชาติมีความมัน่คงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงส่งผลดีต่อการ
ดาํเนินงานของกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 

2) ภาวะคุกคาม (Threats) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นภาวะคุกคามต่อ
องคก์ร เป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเสียเปรียบ เสียประโยชน์ เสียสิทธ์ิ ซ่ึงอาจนาํไปสู่การดาํเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างขาดประสิทธิภาพ จากการศึกษา ไดพ้บว่า จาํนวนผูเ้ดินทางเขา้มาในประเทศ
ไทย ท่ีเพิ่มสูงข้ึน เป็นภาวะคุกคาม การให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน ภายใตก้รอบ
อตัรากาํลงัพลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงสถิติผูม้าขอรับการบริการท่ีกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 
1 มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงมีความจาํเป็นตอ้งขอรับการบรรจุกาํลงัพลให้เพิ่มมากข้ึน หรือ  
การนาํเทคโนโลยสีมยัสมยัมาเสริมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองใหม้ากข้ึนอีกดว้ย 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาของนกัศึกษาดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ พบว่ากองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 
ไดมี้การกาํหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการพฒันาองคก์ร เพื่อเพิ่ม
การให้บริการแก่ผูม้ารับบริการ ในการขอรับการตรวจลงตรา การแกไ้ขการตรวจลงตรา หรือการ
ดาํเนินการอ่ืนใดในอาํนาจหนา้ท่ีตาม พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง พ.ศ.2522 มาอยา่งต่อเน่ือง  

แต่จากการศึกษาท่ีผา่นมาปรากฏว่า ยงัคงมีปัจจยัในการให้บริการบางประการ ท่ีสมควร
ให้มีการปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้การบริการแก่ประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งๆข้ึน ไปอีก 
โดยในการน้ี ขอนาํแนวทางการปรับปรุงโดยใชแ้นวคิดการบริหาร 4 M อนัไดแ้ก่ 

(1) ทรัพยากรบุคคล (Man) 
(2) งบประมาณ (Money) 
(3) ทรัพยากร (Material) 
(4) การบริหารจดัการ (Managements) 
4.1.1 ปัจจัยทางด้านทรัพยากรบุคคล  

มุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพ และมีความเช่ียวชาญในงานรับผิดชอบ เพื่อให้การ
บริการมีประสิทธิภาพ โดย 

1) ควรเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับปริมาณผูเ้ดิน
ทางเขา้ประเทศและ จาํนวนผูม้าขอรับบริการท่ีเพิ่มมากข้ึน 

2) จดัให้มีการอบรมเจา้หน้าท่ี เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถในงานจนเกิด
ความชาํนาญ มีทกัษะ โดยเฉพาะระเบียบขอ้กฎหมายเก่ียวกบังานตรวจคนเขา้เมือง และกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

3) อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นให้มีมนุษยสัมพันธ์ ทั้ งในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชาวต่างชาติและเพื่อนร่วมงาน 

4.1.2 ปัจจัยทางด้านงบประมาณ  
ควรจดัสรรใหมี้ความสอดคลอ้งกบัภารกิจ โดย 



45 

1) พิจารณาจดัสรรงบประมาณประจาํปีของกองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1  
ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึนเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) พิจารณาของปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณในด้านต่างๆ หรือโครงการท่ีจะ
ดาํเนินการในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2558 

4.1.3 ปัจจัยทางด้านทรัพยากร  
เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย  
1) จัดสรรวสัดุครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการด้านตรวจคนเขา้เมือง ท่ี

ทันสมัยและเพียงพอ รวมทั้ งการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใชป้รับปรุงการให้บริการดา้นตรวจคนเขา้เมือง เช่น การจดัระบบคิวในการ       
รับคาํร้องเพ่ือขออยู่ต่อในราชอาณาจกัร (Visa Extension) และการสลกัหลงัแจง้ออกนอก
ราชอาณาจักร (Re-entry) ทางอินเตอร์เน็ต การประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ          
ระบบสารสนเทศสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง ท่ีเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) จัดพื้นท่ีให้ผู ้รับบริการอย่างเพียงพอ เป็นสัดส่วน ให้เกิดความสะดวก 
สามารถจดัระบบควบคุมการใหบ้ริการ และแสดงขั้นตอนการบริการอยา่งชดัเจน 

4.1.4 ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ 
1) มีการแบ่งมอบงานให้กับหน่วยงานในสังกัดอย่างชัดเจน รวมทั้ งมีการ

มอบหมายใหข้า้ราชการมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนและเสริมกาํลงักนัไดเ้ม่ือจาํเป็นอยา่งไม่ขาดตอน 
และเกิดประสิทธิภาพ  

2) มีการจดัทาํแฟ้มระเบียบขอ้กฎหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถช้ีแจงทาํ
ความเขา้ใจให้กับผูรั้บบริการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นขอ้มูลในการประเมินผลการให้บริการ
ประจาํปีไดอี้กส่วนดว้ย 

3) มีการจดัทาํคู่มิอการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองและทิศทางเดียวกนัตามนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา 

4) มีการมอบหมายใหข้า้ราชการระดบัรองสารวตัรข้ึนไปมีอาํนาจลงนาม เพื่อให้
การกระจายงานและเกิดความรวดเร็วและความคล่องตวัยิง่ข้ึน 

5) ตอ้งไดรั้บการสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปฏิบติังานจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีทนัสมยัและรวดเร็วตอ้งมีการแจง้ขั้นตอนงานต่างๆ 
ให้ผู ้รับบริการทราบอย่างชัดเจน  มีการแจกบัตรคิวให้ทราบกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ                
เพื่อผูรั้บบริการสามารถท่ีจะคาดการณ์และวางแผนเพ่ือรับบริการดา้นต่างๆ ได ้
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6) ควรนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในการให้บริการตลอดเวลา รวมทั้งควรมีเวบ็ไซตข์องหน่วยงานเพื่อทาํการประชาสัมพนัธ์ หรือ
ระบุขอ้มูลเอกสารท่ีผูรั้บบริการจะตอ้งยืน่ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

7) ควรทาํการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการในแต่ละวนั เพื่อนาํมาทาํการ
วิเคราะห์ขอ้คิดเห็น และ ขอ้เสนอแนะ ของผูม้ารับบริการ เพื่อนาํผลจากการพิจารณานาํมาปรับปรุง
การใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ  

(1) การปรับปรุงดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารจดัการ ทรัพยากร งบประมาณ 
ให้มีความสมดุลกบังาน และมีการนาํเอาวิธีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเขา้มาใช้ในการ
บริหารจัดการหน่วยงานอย่างเหมาะสมแล้ว  สามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ               
กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 ไดอ้ยา่งมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอยา่งเขม้เขง็และยัง่ยนื ควบคู่
กบัความมัน่คงของประเทศ และเป็นการทาํช่ือเสียงใหป้ระเทศอีกดา้นหน่ึงดว้ย 

(2) งานตรวจคนเขา้เมืองถือว่าเป็นประตู่สู่ประเทศ แต่ทั้ งน้ีการบริหารจัดการต้อง
ประกอบดว้ยปัจจยัหลายดา้น ทั้งผูบ้ริหารตอ้งมีความเป็นผูน้าํ ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความมุ่งมัน่และ
เจ้าหน้าท่ีต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาดังกล่าวด้วย  การบริหารจัดการหน่วยงาน              
จึงจะประสบความสาํเร็จและพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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- หลกัสูตร Federal Bureau of Investigation (F.B.I. National Academy)
กระทรวงยติุธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตร Immigration Control Administration กระทรวงยติุธรรม
ประเทศญ่ีปุ่น 

- หลกัสูตร International Terrorism Investigation II กระทรวงยติุธรรม 
ประเทศญ่ีปุ่น 

- หลกัสูตร Criminal Investigation II กระทรวงยติุธรรม ประเทศญ่ีปุ่น 
- หลกัสูตร Regional Integration and Development : Great Mekong      Sub 

Region  ประเทศเบลเยีย่ม 
ประวตัิการรับราชการ -รองสารวตัร สถานีตาํรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ 

- รองสารวตัร สถานีตาํรวจนครบาลทองหล่อ 
- รองสารวตัรตรวจพาหนะทางอากาศ กองตรวจคนเขา้เมือง 
- สารวตัรสอบสวน สถานีตาํรวจนครบาลบางกอกนอ้ย 
- สารวตัรป้องกนัปราบปราม สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ 
- รองผูก้าํกบัการอาํนวยการ สาํนกังานส่งกาํลงับาํรุง 
- รองผูก้าํกบัการอาํนวยการ กองตรวจคนเขา้เมือง 3 
- รองผูก้าํกบัการ 3 กองบงัคบัการอาํนวยการ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 
- ผูก้าํกบัการด่านตรวจคนเขา้เมืองพิบูลยม์งัสาหาร 
- ผูก้าํกบัการอาํนวยการ สาํนกังานแผนงานและงบประมาณ 
- ผูก้าํกบัการด่านตรวจคนเขา้เมืองสุไหงโก-ลก 
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- ผูก้าํกบัการอาํนวยการ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 
ท่าอากาศยานแห่งชาติ 

- ผูก้าํกบัการฝ่ายตรวจคนเขา้เมือง 1 
- รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 2 
- รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  - รองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 1   
   สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 
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