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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค (1) ศึกษาความสําเร็จของการจัดการงานของตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน (2) ศึกษาความคิดเห็นท่ีแตกตางของ
กลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดการระบบงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการ
เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกโดยลักษณะประชากรของกลุม
ตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยสุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบข้ันตอน จากกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน ซ่ึงคํานวณขนาดตามแนวคิดของ ยามาเน ไดจํานวน 378 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และ ANOVA F โดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเม่ือพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางรายคู โดย
วิธี LSD 

ผลการศึกษาพบวา  1) ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ
รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ: การจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน/ความสําเร็จ 
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study success of managerial Border 

Provinces Immigration process toward Asean Special Economics Zone. 2) compared 

sample’s attitude toward success of managerial Border Provinces Immigration process 

toward Asean Special Economics Zone .  

 This was survey research; questionnaires was used as data collection. Sample were 

border province immigration officers calculated by Yamane’s principle at 378 persons. 

Stratified sampling was used for sampling. Descriptive and Inferential statistic were data 

analytical tool.  

 The findings were as followings; The success of managerial Border Provinces 

Immigration process toward Asean Special Economics Zone. There were a significant 

difference among sample attitude toward the success of managerial Border Provinces 

Immigration process toward Asean Special Economics Zone at .05 level. 

 

Keywords:  Border Provinces Immigration process Management/Asean Special Economic  

        Zone/Success 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทย เปนหนึ่งใน 5 ของสมาชิกผูกอตั้งและเปนจุดกําเนิดของอาเซียน ไทยจึงมีบทบาท
อยางมากในกิจกรรมของอาเซียน รวมท้ังยังมีสวนผลักดันใหอาเซียนมีโครงการความรวมมือในดานตางๆ 
ท่ีทันการณและสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณระหวางประเทศ อาทิ การจัดตั้งเขตการคา
เสรีอาเซียน การประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในขณะเดียวกันอาเซียน 
ก็มีความสําคัญตอประเทศไทย โดยนอกจากจะสรางพันธมิตรและความเปนปกแผน ตลอดจนเสถียรภาพ
และสันติภาพในภูมิภาคแลว ยังชวยเพ่ิมอํานาจตอรองในการเจรจาระหวางประเทศ และรวมมือกันใน
การแกไขปญหาขามชาติ และการพัฒนาข้ันพ้ืนฐานตางๆ อยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้น ความรวมมือ
ทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียน ไดเปดโอกาสใหมีการขยายตัวดานการคาและการ
ลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงนําผลดีมาสูดานเศรษฐกิจและความสัมพันธกับประเทศไทยในดานตาง ๆ 
ไดแก 1) ดานการคา ไทยไดรับสิทธิพิเศษในการไดลดหยอนอัตราภาษีศุลกากร 2) ดานอุตสาหกรรม ไทย
ไดรับสิทธิในการผลิตเกลือหินและโซดาแอช ตัวถังรถยนต 3) ดานการธนาคาร จัดตั้งบรรษัทการเงินของ
อาเซียน จัดตั้งคณะกรรมาธิการวาดวยการประกันภัยแหงอาเซียน 4) ดานการเกษตร การสํารองอาหาร
เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โครงการปลูกปา 5) ดานการเมือง สมาชิกของ
อาเซียนชวยแบงเบาภาระของประเทศไทยเก่ียวกับปญหาผูอพยพ และ 6) ดานวัฒนธรรม มีโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิก ทําใหแตละประเทศมีความเขาใจดีตอกัน  

ประเทศไทย จึงมีบทบาทเชิงรุกท้ังในแงการกอตั้งและการพัฒนาใหอาเซียนเปนองคกร         
ท่ีมีความสําเร็จ เพ่ือใหเปนกลไกขับเคลื่อนท่ีสําคัญของภูมิภาคนี้ การรวมตัวกันอยางใกลชิดยิ่งข้ึน
ทางดานเศรษฐกิจ ประกอบกับการขยายความรวมมือเพ่ือเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน จึงชวยเพ่ิมโอกาส
ทางการคาและการลงทุนใหกับไทย โดยขยายตลาดใหกับสินคาไทยจากประชาชนไทย 60 ลานคนเปน
ประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ลานคน ซ่ึงไทยจะไดเปรียบประเทศสมาชิกอ่ืนเพราะมีท่ีตั้งอยูใจกลาง
อาเซียน สามารถเปนศูนยกลางทางการคมนาคมและขนสงในภูมิภาค ความไดเปรียบในดานตาง ๆ ใน
อาเซียนของไทยนี้เอง จึงทําใหไทยตองปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศใหสามารถรับมือ
กับโอกาสและทันตอการเปลี่ยนแปลงประเทศใหเจริญรุดหนามากยิ่งข้ึน 
 ไทยแลนด 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ท่ีมี
ภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสราง
หนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง
เร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสู
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สินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน ตัวอยางเชน 
 การเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในมณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารนั้น ทํา
ใหประเทศไทย กลายเปนจุดเชื่อมตอสําคัญระหวางซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกเขาดวยกัน โดย
ประเทศไทย จะอยูตรงกลางเสนทางคมนาคม ซ่ึงเปนเสนทางหลักท่ีตองพาดผานของท้ังสองแนวพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ คือ การเชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ีตอนในเขากับนานน้ําทะเล และพ้ืนท่ีทางตอนใตของจีน โดย
เชื่อมตอกับพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเขาดวยกัน แลวออกสูทะเลของ      
อาวไทยสูทะเลจีนใต และเชื่อมตอทะเลอันดามันสูมหาสมุทรอินเดียและอาวเบงกอล ทาเรือน้ําลึกและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีทวายของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จะเปนประตูการคาใหมของไทยท่ี
ยิ่งใหญในอนาคต เพ่ือใชสงสินคาของไทยไปยังภูมิภาคตะวันตก โดยใชเสนทางผานจุดผานแดนถาวรบาน
พุน้ํารอน – ทวาย 
 มณฑลตะนาวศรี เปนพ้ืนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะเชื่อมตอทางดานเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากมีเขต
เชื่อมตอของ 7 จังหวัดของไทย คือ จังหวัดตาก,จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ, จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง การพัฒนาประเทศไทยใหเปนจุดเชื่อมโยงนั้น 
จึงมีความจําเปนอยางมาก เพ่ือเปนศูนยกลางเครือขาย (Network) ทางการคาและธุรกิจท่ีหลากหลาย 
จะทําใหเกิดการพัฒนาในดานการคาขายการลงทุน การขนสงสินคาท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ 
 จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดชายแดนฝงตะวันตกท่ีเปนพ้ืนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะเชื่อมตอ เปนจุด
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในมณฑลตะนาวศรี โดยใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง 
ขนถายสินคา ผานจุดผานแดนจากบานพุน้ํารอน จังหวัดกาญจนบุรี ถึงทวาย สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร เนื่องจากเปนแนวเชื่อมตอของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพ่ือเชื่อมตอ
แนวพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจแนวตะวันออกถึงแนวตะวันตก (East-West  Economic Corridor - EWEC) 
เพราะเปนเสนทางท่ีใกลและสะดวก การเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีถึงบานพุน้ํารอน มี
ระยะทางเพียง 69 กิโลเมตร และจากจุดผานแดนบานพุน้ํารอนถึงเมืองทวายของสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร มีระยะทาง 132 กิโลเมตร ซ่ึงถือวาเปนเสนทางคมนาคมท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
 นอกจากนี้ การเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย หากผูประกอบการ ไมพรอมขามไปลงทุนใน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร สามารถพิจารณาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินคาไวบริเวณแนว
ชายแดนของไทยท่ีจุดผานแดนถาวรบานพุน้ํารอน จังหวัดกาญจนบุรี ไดโดยสามารถขนวัตถุดิบจากฝง
พมาเขามาแปรรูปในโรงงานฝงไทยได สวนแรงงานนั้น แรงงานสัญชาติพมา มีจํานวนมากและคาแรงต่ํา 
สามารถจางใหมาทํางานในฝงไทยแบบเชามาเย็นกลับได  จึงเปนโอกาสดีของไทยท่ีมีการเปดจุดผานแดน
ถาวรท่ีบานพุน้ํารอน – ทวาย  
 หนวยงานทุกภาคสวนในจังหวัดชายแดน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเตรียมพรอมในการขยายตัว
ดานเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง รองรับขบวนรถขนสงสินคาจากประเทศจีน เวียดนาม ลาว 
ผานทางจังหวัดชายแดน เพ่ือสงสินคาไปตะวันออกกลางและยุโรป สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปน
หนวยงานสังกัดภายใตสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญากฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยการลงทะเบียนคนตางดาว กฎหมาย
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วาดวยการคาหญิงและเด็กหญิง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับความผิดทางอาญา อํานวยการ และอํานวย
ความสะดวกแกผูมาติดตอราชการเก่ียวกับงานตรวจคนเขาเมือง และการทะเบียนคนตางดาว และงาน
สืบสวนจับกุมคนตางดาวหลบหนีเขาเมือง การผอนผันแรงงานตางชาติผิดกฎหมาย เนื่องจากปญหาผู
ลักลอบเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มีอยูตลอดแนวชายแดน การเปดพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หากไมมีมาตรการรองรับและจัดการปญหาดังกลาว อาจทําใหสถานการณมีความรุนแรงข้ึน ดังนั้น 
การเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ในการจัดการพัฒนาระบบงานตรวจคนเขาเมือง ท้ังดานการวางแผน
งาน การจัดองคกรและบุคลากรปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม การอํานวยการสั่งการ การประสานงาน การ
รายงานผล และการจัดงบประมาณท่ีเหมาะสม จึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งในการพัฒนางานของตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ใหมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ในการรองรับกับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียนในอนาคตอันใกล 
 ดังนั้น ความสําเร็จของการจัดการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จึงมีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จในการท่ีประเทศไทยจะเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียนเปนอยางยิ่ง เพราะจุดผานแดนถาวรท่ีจังหวัดชายแดนเปนหนวยงานในสังกัด
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ท่ีเปนหนวยงานหลักซ่ึงเปนดานหนาในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัย เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการระบบงานของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ใหมีขีดความสามารถในการตอบสนองและรองรับ
การทํางานเม่ือเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงนําปญหา
อุปสรรคท่ีไดจากการวิจัย ไปใชเปนแนวทางการในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
1.2   วัตถุประสงคการวิจัย  
 1.2.1 ศึกษาความสําเร็จของการจัดการงานของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ในการรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 
 1.2.2 ศึกษาความแตกตางในความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จในการจัดการ
ระบบงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ในการรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน  
 
1.3   สมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานท่ี 1 ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการ
เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 
 สมมติฐานท่ี 2 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จในการจัดการงานตรวจคน       
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมมีความแตกตางกัน เม่ือ
จําแนกตามลักษณะประชากร 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการวิจัยเชิงปริมาน เพ่ือทําการ
สํารวจความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน จํานวน 6,900 คน ไดกลุมตัวอยาง 
378 คน 
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การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังตอไปนี้ 
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด

ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ประกอบดวย ตัวแปรสาเหตุ (ตัวแปรตน) ของ
ความสําเร็จในการจัดการงาน ประกอบดวย ลักษณะประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 
ระดับชั้นยศ และประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน สวนตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จของการ
จัดการงาน  ตามหลักการบริหารงาน POSDCoRB ของกูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) 
ประกอบดวย การวางแผน (P) การจัดองคกร (O) การจัดบุคลากร (S) การอํานวยการ (D) การ
ประสานงาน (Co) การรายงาน (R) และการจัดงบประมาณ (B)  
 1.4.2 ขอบเขตดานประชากร การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน 378 คน (ขอมูลจาก ฝายกําลังพล กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2561) 
  กลุมตัวอยาง สุมตัวอยางจากจํานวนประชากรท้ังหมด ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 378 คน 

1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ตั้งแต 1 มิถุนายน 2561 – 15 พฤศจิกายน 2561 
1.4.4 ขอบเขตดานสถานท่ีการวิจัยครั้งนี้ จะดําเนินการศึกษาวิจัย เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง

จังหวัดชายแดน ณ ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ท่ีมีเขตติดตอประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศเมียนมาร และประเทศกัมพูชา 
 
1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความสําเร็จของการจัดการงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
สามารถบรรลุเปาหมาย พันธกิจท่ีองคกรไดกําหนดหรือวางเอาไว เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน โดยวัดผลสําเร็จของงานจากตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
 กระบวนการบริหาร หมายถึง ข้ันตอนการบริหารจัดการงานของตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน ตามหลักการบริหารงาน POSDCoRB  7 ดาน ของ กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) 
ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการ ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดบุคลากร การ
อํานวยการหรือสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดงบประมาณ  
 P - Planning หมายถึง การวางแผน ไดแก การวางแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน โดยมีการสํารวจขอมูลผูผานเขาออก จัดทําแผนปฏิบัติงานดานตาง ๆ ลวงหนา 
รวมท้ังวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีไดวางแผน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
 O - Organizing หมายถึง การจัดองคการ ซ่ึงดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน มีการแบง
งาน การกําหนดสวนงาน โครงสรางขององคการ และกําหนดตําแหนงงานตาง ๆ พรอมกับอํานาจหนาท่ี
ไวอยางชัดเจน 
 S - Staffing หมายถึง การจัดบุคลากรของดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน โดยมีการจัด
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้งบุคคล 
การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง เงินเดือน การโยกยาย การพัฒนาบุคคลในองคการ รวมถึงการใหบุคคลพน
จากตําแหนง 
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 D - Directing หมายถึง การอํานวยการ ไดแก การทําหนาท่ีของผูบังคับบัญชาของหนวยดาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ท้ังในดานการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การออกคําสั่ง มอบหมายภารกิจ
การงานไปใหผูใตบังคับบัญชา และการใชภาวะผูนําในการกระตุนจูงใจบุคลากรใหยอมรับในตัว
ผูบังคับบัญชา 
 Co - Coordinating หมายถึง การประสานงาน ไดแก การทําหนาท่ีในการประสานกิจกรรม
ตางๆ ภายในดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ตามท่ีไดมีการแบงแยกการปฏิบัติไป เพ่ือใหทุกภาค
สวน สามารถทํางานประสานสอดคลองกัน และมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ท้ังนี้หมายรวมถึงการประสาน
กับสวนงานกลางและดานถาวรอ่ืนๆ 
 R - Reporting หมายถึง การรายงาน ไดแก การทําหนาท่ีในการรับฟงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ตามท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาไดรายงานมา ซ่ึงการรายงานถือเปน
มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมดวย ท้ังนี้หมายรวมถึง การรายงานไปยังสวนงานกลาง  
 B - Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณของดานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบควบคุมดานการเงินของหนวยงาน วามีความ
เหมาะสมถูกตอง 
 
1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1.6.1 ทําใหทราบถึงความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ในการ
รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงความคิดเห็นท่ีมีตอความสําเร็จในการจัดการระบบงานตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน ในการรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 
 1.6.3 ทําใหทราบถึงแนวทางในการพัฒนาระบบงานของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ให
สามารถรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด รวมถึงนําปญหาอุปสรรคไปใชเปนแนวทางการในการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธผิลมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
การทบทวนวรรณกรรมประกอบดวย แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเนื้อหา

การทําวิจัยและเปนแนวทางในการวิจัยเรื่อง ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ตามหัวขอดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
2.2 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมในองคการ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผล 
2.5 ไทยแลนด 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.6 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 

สุพิณ เกชาคุปต (2557, หนา 2 - 21) ไดสรุปประเด็นตางๆ เก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐ
สมัยใหม ไวดังนี้  

1. Public administration หมายถึง 
 1.1 การใชทฤษฎีและกระบวนการทางการจัดการ การเมืองและกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ี 

ออกกฎระเบียบและใหบริการแกประชาชนในสังคมของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ 

 1.2 การศึกษาเก่ียวกับองคการของรัฐ นโยบายและโครงการตางๆ ตลอดจนพฤติกรรมของ

ขาราชการ (ประจํา) ซ่ึงรับผิดชอบหนาท่ีการงานเหลานั้น 

 1.3 กระบวนการและหนวยงานตางๆ และบุคลากรของรัฐท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับการนํา

กฎหมายตาง ๆ ท่ีกําหนดโดยฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการไปปฏิบัติ 

2. กลไกการบริหารรัฐกิจ 
ระบบราชการ คือ กลไกในการบริหารประเทศ มีลักษณะหลัก ๆ ดังนี้ 

2.1 โครงสรางองคการแบบรวมอํานาจ 
2.2 สายงานเปนลําดับชั้นบังคับบัญชา 
2.3 ยึดกฎระเบียบเปนหลักปฏิบัติงาน 
2.4 แยก “สวนตัว” ออกจาก “งาน” 
2.5 ขาราชการตองเปนกลางทางการเมือง 
2.6 ใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
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3. Governance  โดยการสรางนิยามใหมของการปกครอง (Government) 
3.1 การยอมรับบทบาทท่ีเทาเทียมกันของทุกภาคสวนในสังคม 
3.2 การลดบทบาทของภาครัฐและเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนและองคกรประชาชน 
3.3 เครือขายความสัมพันธระหวางองคการตางๆ ในสังคม แมตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน และกัน 

แตคอนขางเปนอิสระตอกัน 
4. Good Governance 
เปนการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public policy) อยางเปดเผย คาดเดาได และ

เห็นแจง ซ่ึงคือ กระบวนการท่ีโปรงใส : การมีระบบราชการ (Bureaucracy) ท่ีสํานึกในจิตวิญญาณแหง
อาชีพ การ มีรั ฐบาล ท่ี เปนฝ ายบริหาร ท่ี มีความรับผิดชอบเ ก่ียว กับการกระทําของตนเอง 
(Accountability) : และมีประชาสังคม (Civil  society) ท่ีเขมแข็งและมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ; 
และท้ังหมดนี้เคารพตอการปกครองโดยหลักนิติธรรม (Rule of law) 

5. แนวคิดของ New public service  
5.1 รับใชประชาชนพลเมือง ไมใชลูกคา (รายบุคคล) ท่ีเรียกรองแตผลประโยชนเฉพาะตน 

ผลประโยชนสาธารณะ ไมไดหมายถึงการเอาผลประโยชนแตละคนมาบวกกัน แตเปนสิ่งท่ีคนในสังคม
เห็นรวมกันวาเปนประโยชนและพรอมรับผิดชอบรวมกัน 

5.2 แสวงหาวาอะไรคือผลประโยชนสาธารณะ ขาราชการจะตองมีความสัมพันธท่ีดีกับคนทุก
หมูเหลาเพ่ือสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยกันคนหาวาอะไรคือ ผลประโยชนท่ีทุกคนจะไดรับ
รวมกัน ซ่ึงตองยอมรับวาไมสามารถจะไดอยางงายๆ รวดเร็ว 

5.3 ใหคุณคาแกความเปนพลเมืองมากกวาความเปนผูประกอบการ ผลประโยชนสาธารณะ
เกิดข้ึนจากขาราชการ และประชาชนผูกผันท่ีจะทําสิ่งท่ีดีๆ มีประโยชนใหแกสังคม มากกวาการใหอํานาจ
แกผูจัดการแบบผูประกอบการท่ีบริหารงานโดยใชงบประมาณของรัฐราวกับวาเปนเงินสวนตัว 

5.4 ในการบริหารจะตองคิดแบบมียุทธศาสตร  แต เ ม่ือปฏิบัติตองใชกระบวนการ
ประชาธิปไตย นโยบายและโครงการจะตอบสนองประชาชนไดดีเม่ือใชกระบวนการมีสวนรวม 

5.5 จะตองระลึกถึงหลัก “พันธะรับผิดชอบ” ซ่ึงครอบคลุมดานตางๆ ไมใช “ตลาด” ไดแก 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ คานิยมชุมชน บรรทัดฐาน ทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และผลประโยชนท่ีเกิด
แกคนสวนใหญ 

5.6 จงรับใชประชาชน มิใชควบคุมกํากับ ขาราชการจะตองสงเสริมใหประชาชนแสดงออกถึง
ความตองการและตอบสนองผลประโยชนของกลุมตางๆ มากกวาท่ีจะควบคุมหรือชี้นํา 

5.7 ใหคุณคาความเปนมนุษย ไมใชมุงเพียงแคผลผลิต การทํางานใดๆ ก็ตามจะประสบ
ความสําเร็จอยางยืนยาวได ตองใชกระบวนการความรวมมือรวมใจและทํางานบนพ้ืนฐานของความเคารพ
นับถือซ่ึงกันและกัน 

บุญเกียรติ การะเวกพันธ และคณะ (2557, ออนไลน) กลาวถึง การบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม ไวดังนี้วา การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการภาครัฐโดยนําหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการท่ีมุงสูความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมา
ปรับใชกับการบริหารงานภาครัฐ เชน การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ 
การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางท่ีกะทัดรัดและแนวราบ การเปดโอกาสใหเอกชนเขา
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มาแขงขันการใหบริการสาธารณะ การใหความสําคัญตอคานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดท้ังการมุงเนนการใหบริการแกประชาชนโดยคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ  

เหตุผลท่ีตองนําแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหมมาใช 
1. กระแสโลกาภิวัตน สงผลใหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีตองเพ่ิมศักยภาพและความ
ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความตองการของระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

2. ระบบราชการไทยมีปญหาท่ีสําคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมา            
ภิบาล ถาภาครัฐไมปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสูองคกรสมัยใหม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลบั่นทอนความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท้ังยังเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดวย  

ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) จึงเปนแนวคิดพ้ืนฐาน
ของการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดาน
ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้  

1. การใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน  
2. ลดการควบคุมจากสวนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน  
3. การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานท้ังในระดับองคกร และระดับ

บุคคล  
4. การสรางระบบสนับสนุนท้ังในดานบุคลากร เชน การฝกอบรม ระบบคาตอบแทนและระบบ

คุณธรรม เทคโนโลยี เพ่ือชวยใหหนวยงานสามารถทํางานไดอยางบรรลุวัตถุประสงค  
5. การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัน ท้ังการแขงขันระหวางหนวยงานของรัฐ

ดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองวาสิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรปลอยใหเอกชนทํา 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - 
พ.ศ.2561) ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม โดยกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร 7 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน  
  มีเปาหมายเพ่ือพัฒนางานบริการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ 

เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ โดยออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมมาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถใชบริการไดงายและ
หลากหลายรูปแบบ เนนการบริการเชิงรุกท่ีมี ปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชน การ
ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จอยางแทจริง พัฒนาระบบการจัดการ ขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสรางวัฒนธรรมการบริการท่ีเปนเลิศ เชน  
  1. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซ่ึงกันและกัน และวาง
รูปแบบการใหบริการประชาชนท่ีสามารถขอรับบริการจากภาครัฐไดทุกเรื่อง โดยไมคํานึงวาผูรับบริการ 
จะมาขอรับบริการ ณ ท่ีใด (No Wrong Door)  
  2. ยกระดับการดําเนินงานของศูนยบริการรวม (One Stop Service) ดวยการเชื่อมโยงและ
บูรณาการกระบวนงานบริการท่ีหลากหลายจากสวนราชการตางๆ มาไว ณ สถานท่ีเดียวกันเพ่ือให
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ประชาชนสามารถรับบริการไดสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เชน ศูนยรับคําขออนุญาต ศูนยชวยเหลือเด็ก
และสตรีในภาวะวิกฤต (One Stop Crisis Center: OSCC) เปนตน  
  3. สงเสริมใหสวนราชการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชในการใหบริการ
ประชาชน (e-Service) เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดงายข้ึน รวมท้ังพัฒนารูปแบบการบริการท่ี
เปดโอกาสใหประชาชนเปนผู เลือกรูปแบบการรับบริการท่ีเหมาะสมกับความตองการของตนเอง 
(Government You Design) โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช เชน m - Government ซ่ึงใหบริการ
ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี (Mobile G2C Service) ท่ีสงขอมูลขาวสารและบริการถึง ประชาชน แจงขาวภัย
ธรรมชาติ ขอมูลการเกษตร ราคาพืชผล หรือการติดตอและแจงขอมูล ขาวสารผานสังคมเครือขาย
ออนไลน (Social Network) เปนตน  
  4. สงเสริมใหมีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพ่ือเปนชองทางของบริการภาครัฐทุก
ประเภท โดยใหเชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทุกหนวยงานของภาครัฐ รวมถึงขอมูล 
ขาวสาร องคความรู ซ่ึงประชาชนสามารถเขาถึงได  
  5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการประชาชนท่ีมีความเชื่อมโยงกันระหวางหลาย
สวนราชการ นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยทบทวนข้ันตอน ปรับปรุงกระบวนงานหรือแกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ท่ีเปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความ
คลองตัวและเอ้ือตอการแขงขันของประเทศ  
  6. สงเสริมใหมีการนําระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ (Service Level 
Agreement) มาใชในภาครัฐ ซ่ึงเปนการกําหนดเง่ือนไขในการใหบริการของหนวยงานของรัฐ ท่ีมีตอ
ประชาชน โดยการกําหนดระดับการใหบริการ ซ่ึงครอบคลุมการกําหนดลักษณะ ความสําคัญ ระยะเวลา 
รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีการใหบริการไมเปนไปตามท่ีกําหนด  
  7. สงเสริมใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใชประโยชนจากบัตร
ประจําตัวประชาชน ในการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริ
การ ประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใชประโยชนจากบัตรสมารทการด (Smart Card) หรือ เลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
  8. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยมและหลอหลอมการ
สรางวัฒนธรรมองคการใหขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตใจท่ีเอ้ือตอการใหบริการท่ีดี รวมถึงเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากข้ึน  
  9. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจําแนกกลุม
ผูรับบริการ การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีใชบริการเพ่ือใหสามารถนํามาปรับปรุง และพัฒนา 
คุณภาพการบริการไดอยางจริงจัง เนนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ หลังจาก
ไดรับการบริการ และนําผลสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห ศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน และเผยแพรผลการสํารวจใหประชาชนทราบ โดยอาจจัดตั้งสถาบันการสงเสริม
การใหบริการประชาชนท่ีเปนเลิศ (Institute for Citizen - Centered Service Excellence) เพ่ือทํา
หนาท่ีในการสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
บริการประชาชนแกสวนราชการตาง ๆ  
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  10. สงเสริมใหสวนราชการ มีการพัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนและแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนอยางจริงจัง โดยเนนการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑและกระบวนการ 
จัดการขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน ตอบสนองทันทวงที สามารถติดตาม เรื่องรองเรียน
ไดตั้งแตจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของการใหบริการ รวมไปถึงการมีฐานขอมูลและ ระบบสารสนเทศในการ
เชื่อมโยงขอมูลกันระหวางหนวยงานตาง ๆ  
  11. วางหลักเกณฑ แนวทาง และกลไกการชวยเหลือเยียวยาเม่ือประชาชนไดรับความไม
เปนธรรม หรือไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดของการดําเนินการของภาครัฐและปญหาท่ีเกิด
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปญหาอ่ืน ๆ ท่ีรัฐมีสวนเก่ียวของ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เปนมืออาชีพ  

 มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูองคการแหงความเปนเลิศ โดย
เนนการจัดโครงสรางองคการท่ีมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบงาย (Simplicity) มีระบบการ
ทํางานท่ีคลองตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค 
(Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลาลากรในองคการ เนนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ สรางคุณคา
ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคาใชจาย ในการดําเนินงานตาง ๆ และสรางความรับผิดชอบตอ
สังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน เชน  
  1. ปรับปรุงหนวยงานราชการใหมีความเหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผิดชอบ ลดความซํ้าซอน          
มีความยืดหยุน คลองตัวสูง สามารถปรับตัวไดอยางตอเนื่อง ตอบสนองตอบทบาทภารกิจหรือบริบท ใน
สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
  2. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและจัดการความรูอยางเปน
ระบบ เพ่ือกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
  3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล โดย
มุงเนนใหการนําองคการเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม การวางแผนยุทธศาสตร และ
ผลักดันสูการปฏิบัติ การใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุนคลองตัว การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา ตนเอง มีความคิดริเริ่ม
และเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และทํางานโดยมุงเนนผลลัพธ
เปนสําคัญ  
  4. สงเสริมและพัฒนาหนวยงานของรัฐไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)  
  5. นําเทคโนโลยีมาใชภายในองคการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การ
บริหารงานของภาครัฐ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดับคุณภาพ การใหบริการประชาชน สราง
ความโปรงใสในการดําเนินงานและใหบริการ รวมท้ัง สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานแบบเวอรชวล (Virtual 
Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดคาใชจาย  
  6. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 
(Government Website Standard) และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหนวยงานของรัฐ (Connected 
Government) ท่ีสมบูรณแบบเพ่ือกาวไปสูระดับมาตรฐานสากล  
  7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส ระบบการใหบริการ 
ภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีทางภาครัฐพัฒนาข้ึน ไดแก ระบบ
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เครื อข ายสารสน เทศภาครั ฐ  (Government Information Network: GIN) และเครื่ อ งแมข าย 
(Government Cloud Service: G – Cloud) เพ่ือลดคาใชจาย ทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  8. นํากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ (Thailand e-Government 
Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภาครัฐ เพ่ือใหสามารถ
แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
  9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคการภาครัฐ ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง สวน
ราชการดวยกัน ในลักษณะโครงขายขอมูลท่ีเชื่อมตอถึงกัน เพ่ือใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ  
มากข้ึน และสงเสริมการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการในระดับตาง ๆ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงขอมูลท่ีสําคัญตอการ
บริหารราชการแผนดินและการตัดสินใจ ไปยังศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพ่ือใหเกิดการ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ ขอมูลท่ีมีความเปนปจจุบันและถูกตอง  
  10. สงเสริมใหสวนราชการ มีแผนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business 
Continuity Plan) เพ่ือใหสามารถเตรียมความพรอมรับมือตอสถานการณฉุกเฉินไดทันทวงที โดยกําหนด
แนวทางข้ันตอนการชวยเหลือ การซักซอมและการประชาสัมพันธ รวมท้ังกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
หลักและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis Management Center) ในการบริหาร 
จัดการสภาวะวิกฤตแตละประเภท ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  
  11. วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Workforce Plan) ใหมีความเหมาะสม ไม
เปนภาระตองบประมาณของประเทศ พัฒนาและบริหารกําลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพของระบบราชการ สรางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) สามารถรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมท้ังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ
ไปสูการปฏิบัติ  
  12. สงเสริมใหมีการวางระบบเตรียมความพรอมเพ่ือทดแทนบุคลากร เชน แผนการสืบทอด
ตําแหนง (Succession Plan) เปนตน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
สามารถเขาสูระบบราชการไดโดยงายมากข้ึนในทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Talent mobility) ซ่ึงสามารถเชื่อมโยง ไดท้ังสองทางจากภาครัฐไปสู
ภาคเอกชนและจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐ  
  13. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใหความสําคัญตอการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในการ
ปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอางอิงกับเกณฑมาตรฐานและ/ 
หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ รวมถึงปรับปรุงการทํางาน โดยนําเทคนิคตาง ๆ เก่ียวกับการเพ่ิมผลิต
ภาพมาใช มุงขจัดความสูญเปลาของการดําเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรม ท่ีไมมีประโยชน
หรือไมมีการเพ่ิมคุณคาในกระบวนการออกไป เพ่ิมความยึดหยุนขององคการ ดวยการออกแบบกระบวน
การใหมและปรับปรุงกระบวนการเพ่ือสรางคุณคาในการปฏิบัติงาน เชน Lean Management เปนตน  
  14. สงเสริมใหมีการนํารูปแบบการใชบริการรวมกัน (Shared Services) เพ่ือประหยัด
ทรัพยากร ลดคาใชจาย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานของรัฐ 
โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (Common Process) ซ่ึงเดิมตางหนวยงาน
ตางดําเนินงานเองเขามาไวในศูนยบริการรวมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (Back Office) ไดแก ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เปนตน  
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  15. สงเสริมใหการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ จะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
(Social Responsibility) เกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบ และปลอดภัย
ของสังคมสวนรวม รวมท้ังสนับสนุน เสริมสราง พัฒนาและสรางความเขมแข็ง ใหแกสังคมและชุมชน 
เพ่ืออยูรวมกันอยางสงบสุข  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด  

 มีเปาหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพยของราชการอยางครบวงจร โดย
คํานึงถึงคาใชจายท่ีผูกมัด/ ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือสราง
มูลคาเพ่ิม สรางโอกาส และสรางความม่ันคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลือง
และเปลาประโยชน รวมท้ังวางระบบและมาตรการท่ีจะมุงเนนการบริหารสินทรัพย เพ่ือใหเกิด
ผลตอบแทนคุมคา สามารถลดตนทุนคาใชจาย โดยรวมมีตนทุนท่ีต่ําลงและลดความตองการของสินทรัพย
ใหมท่ีไมจําเปน เชน  

 สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพยและบูรณาการเขากับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรขององคการ (Enterprise Resource Planning: ERP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยและการบริหารจัดการองคการโดยรวมและการลดตนทุน โดยจัดใหมีระบบและขอมูล
เพ่ือใหหนวยราชการใชประกอบการวัดและวิเคราะห การใชสินทรัพยเพ่ือใหเกิดผลิตภาพ (Asset 
Productivity) และเกิดประโยชนสูงสุด (Asset Utilization) เปนตน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
 มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพ่ือแกปญหาการ

แยกสวนในการปฏิบัติงาน ระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธและประสานความ
รวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ในรูปแบบของการประสานความ
รวมมือท่ีหลากหลาย ภายใตวัตถุประสงค เดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงานมาสราง
คุณคาใหกับงานตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศและการใช
ประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา เชน  
  1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ (Cross 
Functional Management System) ตามหวงโซแหงคุณคา (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ 
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนกระท่ังปลายน้ํา รวมท้ังกําหนดบทบาทภารกิจใหมีความชัดเจนวาใคร มีความ
รับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมท้ังการจัดทําตัวชี้วัดของกระทรวงท่ีมีเปาหมาย รวมกัน (Joint 
KPIs)  
  2. การออกแบบโครงสรางและระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบของหนวยงาน
รูปแบบพิเศษ เพ่ือใหสามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของประเทศท่ีตองอาศัย 
การดําเนินงานท่ีมีความยืดหยุน คลองตัว ไมยึดติดกับโครงสรางองคการและระบบราชการแบบเดิม  
  3. ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหมีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตรและเปาหมายรวมเปน
หลัก เพ่ือใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ  
  4. พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตาง ๆ (Multi-Level Governance) 
ระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือ ประสานสัมพันธกันในการปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ 
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เกิดความคุมคาและไมเกิดความซํ้าซอน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ใหเปนแบบยึดพ้ืนท่ีเปนตัว
ตั้ง (Area-based Approach) รวมท้ังวางเง่ือนไขการจัดสรร งบประมาณใหกระทรวง/กรม ตองสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ในสัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน  

 มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมใหหนวยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนใหมี           
ความเหมาะสม โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน มุงเนนการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคสวนอ่ืน การถายโอนภารกิจบางอยางท่ีภาครัฐไมจําเปนตอง
ดําเนินงานเองใหภาคสวนอ่ืน รวมท้ังการสรางความรวมมือหรือความเปนภาคีหุนสวน (Partnership) 
ระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืน เชน  
  1. สงเสริมการสรางความรวมมือในรูปภาคีหุนสวนระหวางภาครัฐกับเอกชน (Public-
Private- Partnership : PPP) เพ่ือใหการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในดานตาง ๆ ท่ี
จําเปนของประเทศท่ีตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก และภาครัฐยังไมสามารถดําเนินการ ไดเพียงพอ
กับความตองการของประชาชน ไดรับการสนับสนุนกลไกการดําเนินการแบบ รวมลงทุนกับภาคเอกชน
ดวยความชัดเจน โปรงใส และเกิดการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ ไมใหมีการลงทุนท่ีซํ้าซอน มีการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการลงทุนของ
เอกชนรวมในกิจการของรัฐ ตลอดจนใหมีหนวยงาน รับผิดชอบกําหนดมาตรฐาน สงเสริม สนับสนุนการ
รวมลงทุนเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอ ความม่ันคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว  
  2. เปดใหภาคเอกชนสามารถเขามาแขงขันกันเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะแทนภาครัฐ
(Contestability) ในภารกิจของภาครัฐท่ีภาครัฐไมจําเปนตองดําเนินการเองและภาคเอกชน สามารถ
ดําเนินการแทนได โดยสนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเสรีผานกลไกตลาด เพ่ือให ภาคเอกชนสามารถ
เขามาแขงขันไดโดยงาย รวมท้ังปองกันและลดปญหาการผูกขาดในระยะยาว ตลอดจนทําใหภาครัฐ
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนใหเปนผูกําหนดมาตรฐานและ ระดับการใหบริการ รวมท้ังติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานของภาคเอกชนใหเปนไปตาม เง่ือนไขท่ีวางไวไดอยางแทจริง  
  3. เปดใหองคกรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเขามาเปนผูจัดบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ โดยอาศัยการจัดทําขอตกลงรวม (Compact) ในรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะหุนสวน 
ระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซ่ึงมีเปาหมายของขอตกลงอยูท่ีการรวมกัน ดําเนินภารกิจ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชนใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  
  4.พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือขาย (Networked Governance) 
โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสราง และกระบวนการทํางานขององคกรภาครัฐใหสามารถเชื่อมโยง
การทํางานและทรัพยากรตาง ๆ ของหนวยงาน ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเกิด
การพ่ึงพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุน เกิดนวัตกรรมใหม ๆ มีการตัดสินใจท่ี
รวดเร็ว ทันตอสถานการณ เชื่อมโยงระบบการทํางานระหวางองคกรได ดวยความสะดวกและรวดเร็ว  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผนดิน  

 มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูล
ขาวสารและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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การตรวจสอบการทํางานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม เชน  
  1. เปดใหประชาชนมีสวนรวม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public 
Scrutiny) และผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก (Independent Assessor) ท่ีผานการฝกอบรมและไดรับ
การรับรองเขามาดําเนินการสอดสองดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของทางราชการ รวมท้ัง
วางกลไกสนับสนุนใหดําเนินการจัดทําราคากลางและขอมูลรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จางไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบได  
  2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการทุจริต 
คอรรัปชั่นในเชิงรุก รวมท้ังพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 
เพ่ือใชประโยชนในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพ่ือเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียน  

 มีเปาหมายเพ่ือเตรียมความพรอมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน รวมท้ังประสาน พัฒนาเครือขายความรวมมือกันในการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนําไปสูความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ความม่ันคงทางการเมือง และ
ความเจริญผาสุกของสังคม รวมกัน 

กรมการปกครอง (2545, หนา 6-9) ไดเสนอแนวทางการทํางานแนวใหมขององคกร ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนกรอบการทํางานแบบเดิม ๆ ท่ีเคยเนนการบริหารงานตามหนาท่ี (functional 

management) มาเปนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based-Management) ซ่ึงมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานในทุกระดับขององคกร ดังในหนวยงานราชการตองจัดทําแผนกลยุทธ (strategic 
plan) และแผนประจําป (annual plan) พรอมกับการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินงาน เปาหมาย
ในการดําเนินงานของหนวยงานใหชัดเจน รวมท้ังจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key 
Performance Indicator -KPI) เพ่ือประโยชน ในการวัดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานท้ังในรูปผลผลิต 
(output) หมายถึง จํานวนชิ้น หรือ ปริมาณงานท่ีทําได และในรูปผลลัพธ (outcome) ซ่ึงคือ ผลท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน โดย จะเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณรูปแบบใหม คือ การจัดทํา
งบประมาณแบบมุงเนน ผลงาน (Performance-Based Budgeting) 

2. การปรับเปลี่ยนกรอบภารกิจของหนวยงานราชการลาง ๆ โดยตองขจัดภารกิจท่ีไมจําเปนหรือ
ลาสมัยลง และเนนการดําเนินงานเฉพาะภารกิจหลัก (core business) แยกออกจากภารกิจรอง (non-
core business) แลวมอบภารกิจท่ีราชการท้ังสวนกลาง และภูมิภาคไมเหมาะสม ท่ีจะดําเนินการเองไป
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนดําเนินการแทน เนนการจางเหมาใหเอกชนภายนอก 
(outsourcing) รับไปดําเนินการแทน 

3. การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัว (flexibility) และเกิดประสิทธิภาพ 
(efficiency) มากข้ึน โดยพยายามนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาประยุกตใช
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness) ในการดําเนินงานอยางสูงสุด 

4. องคการภาคราชการท่ีดีตองมีขนาดจิ๋วแตแจว (small but smart) เนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย (human resource management) เพราะมนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอยางหนึ่งขององคกร ซ่ึง
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สามารถพัฒนาและนําศักยภาพมาใชใหเกิดประโยชนสูงชุดแกองคกรไดแตกตางจากเดิมท่ีเคยเนนเพียง
การบริหารงานบุคคลเทานั้น โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะเนนไปท่ีการแกอบรมและเปนการพัฒนา
ท้ังในดานทักษะ ทัศคติ ศักยภาพ และสมรรถภาพของบุคลากรในองคกร อาจแตกตางกันท่ีระดับและ
หลักสูตรเพ่ือความเหมาะสมกับประโยชนท่ีบุคลากรจะนําไปใชกอใหเกิดประโยชนแกตัวบุคลากรเองและ
แกองคกร โดยรวมตอไป 

5. นอกเหนือจากการมุงท่ีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการแลว ยังมุงไปท่ีความ
โปรงใสของระบบ (transparency) ท่ีพรอมใหมีการตรวจสอบได ตองสรางหลักแหงความรับผิดชอบ 
(responsibility) ซ่ึงหมายถึงการรูจักรับผิดชอบในภารกิจท่ีไดรับมอบหมายและหลักแหงความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได (accountability) ท่ีหมายถึงมีจิตสํานึกรับผิดชอบตองานหรือสิ่งท่ีกระทําไปโดยเฉพาะกับ
ประชาชน ซ่ึงพรอมใหมีการตรวจสอบไดเชนกันท่ีสําคัญเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม (participation) 

Hood (อางถึงใน สุพจน ทรายแกว, 2545, หนา 11) ไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญ ๆ ของการ
จัดการภาครัฐแนวใหมไวหลายประการ กลาวคือ 
 1. เปนกระบวนการบริหารท่ีเนนการบริหารงานในแบบมืออาชีพ ทําใหผูบริหารมีอิสระและ
ความคลองตัวในการบริหารงาน 
 2. เปนกระบวนการบริหารท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอยางชัดเจน 
เปนรูปธรรม ใหความสําคัญตอภาระรับผิดชอบตอผลงานมากกวาภาระรับผิดชอบตอกระบวนการเปน
กระบวนการบริหารท่ีใหความสําคัญตอการควบคุมผลสัมฤทธิ์และการเชื่อมโยงใหเขากับการจัดสรร
ทรัพยากรและการใหรางวัล 
 3. เปนกระบวนการบริหารท่ีพยายามปรับปรุงโครงสรางองคการเพ่ือทําใหหนวยงานมีขนาดเล็ก
ลง และเกิดความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โดยใหมีการจางเหมางานบางสวนออกไป 

 4. เปนกระบวนการบริหารท่ีเปนใหมีการแขงขันในการบริการสาธารณะอันจะชวยปรับปรุง
ประสิทธิภาพใหดีข้ึน 

 5. ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใหมีความทันสมัยและเลียนแบบวิธีการของภาคเอกชน 
 6. เปนกระบวนการบริหารท่ีเสริมสรางวินัยในการใชจายเงินแผนดิน ความประหยัดและคุมคาใน

การใชทรัพยากร 
ทิพาวดี  เมฆสวรรค  (2540, หนา 24) ไดชี้ ถึงคุณลักษณะสําคัญของการจัดการภาครัฐ           

แนวใหมวา ประกอบดวย 
 1. การใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 
 2. การลดการควบคุมจากสวนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารใหแกหนวยงาน 
 3. การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงานท้ังในระดับองคการและระดับ
บุคคล 
 4. การสรางระบบสนับสนุนท้ังในดานของบุคลากร เชน ระบบการอบรม ระบบคาตอบแทน 
ระบบคุณธรรม และเทคโนโลยี เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือชวยใหหนวยงานสามารถทํางานไดบรรลุ
วัตถุประสงค 
 5. การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขันท้ังการแขงขันระหวางหนวยงาน ของรัฐดวย
กันเองและระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมาทบทวน
ตัวเองวาสิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรปลอยใหเอกชนทํา 
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 จากแนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐแนวใหมดังท่ีกลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวา 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงานของภาครัฐ โดยใชหลักเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบบริหารราชการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหมุงสูความเปนเลิศ 
โดยเลือกเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนท่ีมีประสิทธิภาพ มาประยุกตใชกับการ
บริหารงานของภาครัฐ ดังนั้น การบริหารงานภาครัฐแนวใหม จึงเปนแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซ่ึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดานตาง ๆ ใหเปน
รูปธรรมมากข้ึน 
 
2.2 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 

2.2.1 ความหมายขององคการ 
 Robbins (อางถึงใน ชาคริต ศึกษากิจ, 2556, หนา 2) ใหความหมายวา องคการ หมายถึง การ
ทํางานรวมกัน (collective activities) ระหวางคนสองคนข้ึนไป เพ่ือบรรลุวัตถุประสงครวมกันบาง
ประการ ท่ีไดมีการวางแผน ประสานงานไวลวงหนาแลว การทํางานของกลุมคนดําเนินงานไปอยาง
สมํ่าเสมอติดตอกัน โดยอาศัยหลักการแบงแยกงาน และหลักลําดับชั้นของอํานาจ  
 วิโรจน กอสกุล (2556, หนา 47) ใหความหมายวา องคการ หมายถึง การรวมตัวกันของคน
ตั้งแตสองคนข้ึนไป เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 วิภาดา คุปตานนท (2544, หนา 2) ใหความหมายวา องคการ หมายถึง รูปแบบของการรวมตัว
ของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป โดยมีการกําหนดโครงสรางความสัมพันธ การแบงงาน และมีการกําหนด
วัตถุประสงคในการทํางานไว 

2.2.2 หลักการจัดการองคการตามแนวความคิดของ Frederic W. Taylor 
       เอกวินิต พรหมรักษา (2555, ออนไลน) กลาววา เทเลอร ไดรับการยกยองวาเปน บิดาของการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร เปนผูบุกเบิกและริเริ่มการนําเอาวิทยาศาสตรมาใชทดแทนจารีตประเพณีอันเปน
ความเคยชินในการทํางานมาแตกอน โดยสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตดวยการ
คิดคนการทํางานตามหลักวิทยาศาสตร 

 หลักการท่ีสําคัญ  
 1.  ตองสรางหลักการทํางานท่ีเปนวิทยาศาสตร โดยใชหลัก Time and Motion Study  

แลวกําหนดเปน One best Way เพ่ือใหเกิดวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  มีการเลือกคนใหเหมาะสม 
 3.  มีกระบวนการพัฒนาคน 
 4.  สราง Friendly Cooperation ใหเกิดข้ึน 
 ขอเสีย  การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตรถูกวิจารณวา ไมไดคํานึงถึงองคประกอบท่ีเปน

มนุษย ทําใหขาดความไววางใจผูบริหาร 
 การนําไปใช  ตามทฤษฎี "การจัดการอยางมีหลักการ (Scientific Management)" นี้  

Taylor เห็นวา สามารถนําไปใชไดกับข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกประเภท อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ
ความคิดเก่ียวกับวิทยาการจัดการของ Taylor ไดรับการตอตานจากหลายฝาย เชน นักบริหารระดับ
ผูจัดการ หัวหนางานท่ีไมมีความรู ความคิดท่ี Taylor ใหการยกยองผูเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialist)  สวน
สหภาพแรงงานก็ตอตานเพราะรูสึกวา Taylor มองคนเหมือนหุนยนต 
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2.2.3 หลักการจัดการองคการตามแนวความคิดของ Henri Fayol 
เอกวินิต พรหมรักษา (2555, ออนไลน) กลาววา Fayol ไดใหความสําคัญของการบริหารท่ีทําให

สามารถปฏิบัติงานในองคการได Fayol ไดกําหนดวา ทฤษฎีเปนการรวบรวมวิธีการและกระบวนการ 
เพ่ือใหมีประสบการณมากข้ึน โดยใชหลักการบริหาร 14 ขอ 

1 การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 
2. การมีเอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) 
3. การแบงงานกันทํา (Division of Work) 
4. การรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง (Centralization) 
5. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
6. ความเสมอภาค (Equity) 
7. สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) 
8. การใหผลประโยชนตอบแทน (Remuneration) 
9. การมีระเบียบขอบังคับ (Order) 
10. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) 
11. ความคิดริเริ่ม (Initiative) 
12. ผลประโยชนของบุคคลควรจะเปนรองจากผลประโยชนสวนรวม (Subordination of 

Individual Interest to the General Personnel) 
13. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน (Stability of Lenore of Personnel) 
14. ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (Esprit de Crops) 

Henri Fayol ไดสรุปเปนทฤษฎีวา หัวใจของการบริหารจัดการเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
นั้น มีองคประกอบดวย 5 ปจจัย คือ POCCC   
  1.  Planning 
   2.  Organizing 
   3.  Commanding 
   4.  Coordinating 
   5.  Controlling 
  จากหลักการดานการจัดการของ FAYOL มีลักษณะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูจัดการใน
องคการเปนอยางมาก FAYOL ไดกลาววา  หลักการของเขาไมใชเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไมไดข้ึนอยูกับการ
นําไปใชประโยชนในงานตาง ๆ หลักการของ FAYOL มีลักษณะเปนสากลซ่ึงตอมาไดมีการอธิบายขยาย
ความตอโดย SHELDEN  URWICK และ BARNARD 

ขอดีของหลักการของ FAYOL 
  1.  องคการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนจากท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการบริหาร 
  2.  สามารถพัฒนาผลผลิตของคนงานใหดีข้ึนได 
  3.  สามารถนํามาใชในการบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสียของหลักการของ FAYOL 
  1.  มุงเนนผูปฏิบัติงานในระดับผูบังคับบัญชาเปนสวนใหญ 



18 
 

 

ในการนําทฤษฎีการบริหารของ Fayol ไปใช เปนท่ียอมรับในองคการท่ีเปนทางการ โดยใช
ประโยชนจากการแบงงานกันทํา (Specialization) และเนนถึงความสําคัญท่ีวาอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตองเทากัน โดย Fayol ระบุวาเปาหมายท่ีสําคัญขององคการ คือ ความเปนระเบียบ ความ
ม่ันคง ความคิดริเริ่ม และความสามัคคี นักทฤษฎีการบริหารจะตองเปนนักปฏิบัติอยางแทจริง ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับนักทฤษฎีระบบองคการขนาดใหญแลว สิ่งท่ีพวกเขาสนใจและใหความสําคัญ คือหลักการ
และแนวคิดสําหรับการประสบความสําเร็จขององคการซ่ึงเปนทางการ 

2.2.4 หลักการบริหารตามทฤษฎี POSDCoRB 
ทฤษฎี POSDCoRB เปนอีกหนึ่งเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผูบริหาร คิดคนโดย ลูเธอร กูลิค และ 

ลินดัล เออรวิหค ในป ค.ศ. 1937  โดย POSDCoRB คือ หลักในการบริหารจัดการองคกร 7 ประการท่ี
ไดรัการยอมรับและนิยมใชกันท้ังในภาครัฐและเอกชน 

กูลิค และ เออรวิกค (Gulik and Urwick, 1937 อางถึงในสันติ บุญภิรมย, 2552, หนา 112-
113) ไดสรุปกระบวนการบริหารไวใน Paper on The Science of Administration โดยเสนอแนวคิด
กระบวนการบริหาร ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีชื่อวา “POSDCoRB” ภาระหนาท่ีท่ีสําคัญของนักบริหาร 7 
ประการ คือ 

  1. P- Planning หมายถึง การวางแผน ไดแก การจัดวางโครงการและแผนงานตางๆ ข้ึนมา
ไวลวงหนา 

  2. O-Organizing หมายถึง การจัดองคการ ไดแก การแบงงาน การกําหนดสวนงาน 
โครงสรางขององคการ การกําหนดตําแหนงงานตางๆ พรอมกับอํานาจหนาท่ี 

  3. S-Staffing หมายถึง การจัดการเก่ียวกับตัวบุคคลในองคการ นับตั้งแต การจัดอัตรากําลัง 
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้งบุคคล การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง เงินเดือน การโยกยาย การ
พัฒนาบุคคลในองคการเรื่อยไปจนกระท่ังการใหบุคคลพนจากตําแหนง 

  4. D-Directing หมายถึง การอํานวยงาน ไดแกการทําหนาท่ีในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ 
การออกคําสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปใหผูใตบังคับบัญชา หลังจากนั้นตองใชภาวะของการเปนผูนํา
ในการกระตุนจูงใจคนใหยอมรับในผูบริหาร 

  5. Co- Coordinating หมายถึง การประสานงาน ไดแก การทําหนาท่ีในการประสาน
กิจกรรมตางๆ ท่ีไดมีการแบงแยกออกไปเปนสวนงานยอยๆ เพ่ือใหทุกภาคสวนสามารถทํางานประสาน
สอดคลองกัน และมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน 

  6. R- Reporting หมายถึง การรายงาน ไดแกการทําหนาท่ีในการรับฟงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและหนวยงานท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาไดรายงานมา การรายงานถือเปนมาตรการใน
การตรวจสอบและควบคุมงานดวย 

  7. B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ไดแก หนาท่ีท่ีเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ 
การจัดทําบัญชีการใชจายเงินและการตรวจสอบควบคุมดานการเงิน การบัญชีของหนวยงานนั่นเอง 
  ขอดีขอเสียของ POSDCoRB  
   ขอดี 

1. องคกรมีโอการประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย มีสายบังคับบัญชาเดียว 

2. สมาชิกองคกรมีความเขาใจวัตถุประสงคองคกร และ แบงสายงานชัดเจน ไมสับสน 
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3. ในหนวยงานเดียวกัน มีความเขมแข็ง เพราะเลือกสายอาชีพเดียวกันมารวมกันทํางาน 

   ใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ถูกท่ีถูกงาน 

4. การประสานงานระหวางหนวยงานมีความสะดวก 

5. จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแตละสวนไดอยางเหมาะสม 

   ขอเสีย 
1. เม่ือมีสายงานบังคับบัญชาท่ีชัดเจน บางหนวยงานอาจเลี่ยงปฏิบัติงานจนกวาผูบริหารจะ

สั่งการลงมาโดยตรง 
2. อุปกรณหรือเครื่องมือบางชนิดท่ีอยูนอกเหนือหนวยงานตนเอง อาจตองรอจนกวา

หนวยงานท่ีรับผิดชอบมาเปนเม่ือการดําเนินงานให 
3. ทุกคนลวนอยากอยูในหนวยงานบริหารหลัก ทํางานใกลชิดผูบริหาร อาจเกิดความขัดแยง 

   การนําไปใชประโยชน 
 1. หลักสกาลาร หรือสายการบังคับบัญชา 
 2. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา 
 3. หลักชวงการบังคับบัญชา 
 4. หลักการเนนท่ีจุดสําคัญ 
 5. หลักการจัดแบงแผนกงาน 
 6. หลักการเก่ียวกับหนวยงานหลักและหนวยอํานวยการ 
 7. หลักการเก่ียวกับศูนยกําไร 

 กระบวนการบริหาร POSDCoRB เปนแนวคิดของลู เทอร กูลิก และลินดอลล เออรวิก            
(Luther Gulick and Lyndall Urwick) โดยไดขยายสวนสําคัญพ้ืนฐานท่ีเรียกวา The Elements of 
Management 5 ประการของฟาโยลมาปรับปรุงประยุกตกับการบริหารราชการ เขาไดเสนอแนะการจัด
หนวยงานในทําเนียบแกประธานาธิบดี รัฐบาลสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท ของสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือใหตอบคําถามท่ีวา อะไรคืองานของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในท่ีสุดไดคําตอบสั้น ๆ คือ 
POSDCoRB  ซ่ึงหมายถึง กระบวนการบริหาร 7 ประการ โดยไดรวบรวมแนวคิดทางดานการบริหาร         
ตาง ๆ เอาไวในหนังสือชื่อ “Paper on the Science of Administration : Notes on the Theory of 
Organization” ตั้งแตป ค.ศ. 1937 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550, หนา 10-20) 
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ภาพท่ี 2.1  กระบวนการบริหาร 7 ประการ 
ท่ีมา: “เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารศูนยสื่อเพ่ือการศึกษา,” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร, 2550. 
 
 กระบวนการบริหาร POSDCoRB ประกอบดวยกระบวนการบริหาร 7 ประการ ดังนี้ 
 1. P-Planning : การวางแผน 
  ในการจะบริหารงานอะไรนั้น GuLick & Urwick บอกวาจะตองมีการวางแผนกอน เพราะงาน
วางแผนเปรียบเสมือนแผนท่ี (Map) ซ่ึงจะทําใหเราทราบวาเปาหมาย (Goal) ท่ีตองการไปนั้นอยูตรงไหน 
โดยจะไปใหถึงเปาหมายนั้นดวยเสนทางใดและวิธีการอยางไร  
  Planning หมายถึง เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซ่ึงเปนการเตรียมการกอนลงมือปฏิบัติงานไว
ลวงหนา ผูจัดการองคกรตองวางแผนงานทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ดวยความประณีต ระมัดระวัง 
เพราะแผนงานจะเปนแนวทางปฏิบัติท้ังองคกร ซ่ึงประกอบดวย แผนงานหลัก และแผนงานยอย 
แผนงานตองมีลักษณะยืดหยุน เพ่ือใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคกระบวนการบริหารท่ีสําคัญจําเปนตองทําเปนข้ันตอน มีความหมายสําคัญ ดังนี้ 
   1. การวางแผนเปนการใชสามัญสํานึกอยางมีเหตุผล 
   2. การวางแผนเปนการมองปญหาท่ีมีอยูและพยายามหาวิธีการแกไขปญหานั้น 
   3. การวางแผนเปนการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานใด ๆ ภายในเวลาท่ีกําหนด 
   4. การวางแผนเปนการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   5. การวางแผนเปนความพยายามตอเนื่องในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
   6. การวางแผนเปนการใชความรูความสามารถวินิจฉัยเหตุการณตาง ๆ ในอนาคต 
 กิจกรรมการวางแผน 6 กิจกรรม คือ 
   1. การกําหนดวัตถุประสงค 
   2. การกําหนดทางเลือก 
   3. การกําหนดวิธีการบริหารทรัพยากร 
   4. การกําหนดวิธีการดําเนินงาน 
   5. การกําหนดวิธีการควบคุม 
   6. การกําหนดวิธีการประเมินผล 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb4aXOjs_eAhUCN48KHeN2DkQQjRx6BAgBEAU&url=https://pubad-ias.blogspot.com/2011/08/scope-of-public-administration.html&psig=AOvVaw3W-4Ulc34rT5ZHbhl2d6ZD&ust=1542121014337730
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 ข้ันตอนในการวางแผน 
   1. ข้ันเตรียมการ เปนการเตรียมขอมูล บุคลากร ทรัพยากร วัตถุประสงค เปาหมายในการ
ดําเนินการ รวมท้ังสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
   2. ข้ันวิเคราะหสรุป วิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ 
   3. ข้ันดําเนินการวางแผน กําหนดวาจะทําอะไร What อยางไร How ใครทําบาง Who ท่ี
ไหน Where และเม่ือไหร When 
    4. ข้ันประเมินผล เปนการสรุปผลการวางแผน เชนบอกเวลาท่ีไดรับท้ังทางตรงและทางออม 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน สุดทายนําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2. O-Organizing : การจัดองคการ 
  เม่ือมีแผนแลว ก็ตองมีการเลือกโครงสรางหรือจัดรูปแบบขององคการ วางานท่ีวางแผนจะทํา
นั้น ควรมีโครงสรางองคการเปนเชนไร แบบเมตริก หรือแบบ Functional เพราะลักษณะของงานแตละ
อยางจะเหมาะสมกับโครงสรางขององคการท่ีตางกันออกไป 
  Organizing หมายถึง การจัดหนวยงาน กําหนดโครงสรางของหนวยงาน โดยพิจารณาให
เหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้ อาจพิจารณาในแง
ของการควบคุม (Span of Control) หรือพิจารณาในแงของหนวยงาน เชน หนวยงานหลัก (Line) และ
หนวยงานท่ีปรึกษา (Staff) เปนตน ท้ังนี้ท้ังนั้น ตองมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นมีเปาหมายท่ีแนนอนเอกภาพในการบังคับบัญชา Unity of Command 
การจัดองคกรจําเปนตองกําหนดเสนทางเดินของงาน ตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดสุดทายของการทํางาน 
อํานาจในการตัดสินใจข้ันสุดทาย ความมีประสิทธิภาพขององคกรนั้น เอกภาพในการบังคับบัญชามี
ความสําคัญ หนวยงานตองจัดใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน สวนตอการปฏิบัติ และรายงานการ
วิเคราะหประเมินผล สิ่งสําคัญในการสรางความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา อยูท่ีความชัดเจนในการ
วินิจฉัยสั่งการ การรับรู ในความรับผิดชอบรวมกันของผูบริหารและผูปฏิบัติการรับรู เปาหมาย 
วัตถุประสงคสูงสุดของงาน โดยหลักเกณฑ เง่ือนไขท่ีผานการวิเคราะห วางแผนมาเปนอยางดีแลว 
  องคประกอบในการจัดองคกร 
   1. ภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร 
   2. ขอบขาย ความรับผิดขอบของงานในองคกร 
   3. สายการบังคับบัญชา การเลื่อนไหลของสายงาน 
   4. จํานวนบุคลากร หรือผูรับผิดชอบในแตละงาน แตละหนาท่ี 
   5. การประเมินผลและการควบคุมงาน 
  ลักษณะองคกรท่ีมีความสําคัญในปจจุบัน 2 สวน คือ 
   1. การจัดองคกรในภาคราชการ Bureaucratic Section ภาคราชการใหความสําคัญกับ
โครงสรางการบริหาร การจัดลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา ลําดับข้ันการตัดสินใจเปนรูปเจดีย คือ 
ผูบริหารสูงสุดอยูยอดแหลมของเจดีย แลวมีผูมีอํานาจ ตามภารกิจ รองลงมาตามลําดับ จนถึงหนวย
ปฏิบัติ การดําเนินงานเนนท่ีความสําเร็จของงานเปนประเด็นหลัก 
   2. การบริหารงานธุรกิจเอกชน Prelatic Section ภาคธุรกิจเอกชนจะไมซับซอนเหมือน
ภาคราชการ องคการจะมีปลายแหลมท่ียอด แตฐานจะแยกเร็วกวาของภาคราชการ เอกชนจะเนนท่ี ภาค
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บริการ ความพอใจของลูกคา มากกวาความสําเร็จของงาน ดังนั้น การจัดองคการจึงมีลักษณะเหมือน
หมวดนักรบไทยโบราณ ผูจัดการ หรือเจาของกิจการอยูบนยอด และมีผูปฏิบัติหรือรองผูจัดการอยูในข้ัน
รองลงมาไมมากนัก สวนผูปฏิบัตินี้จะมีตั้งแตรองผูจัดการลงไป 
 3. S-Staffing : การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานเม่ือมีรูปแบบองคการแลวก็ตอง สรรหา คัดเลือก 
บรรจุแตงตั้งคนท่ีมีความรูความสามารถเกง ๆ ท่ีนาจะทํางานในหนาท่ีนั้น ๆ ไดดีมาทํา ไมวาจะเปนระดับ
บริหารหรือระดับปฏิบัติ อาทิ งานบัญชีควรจะเลือกคนท่ีมีความรูทางดานบัญชี ดังนั้น จึงควรเลือกคนท่ี
เรียนจบทางบัญชีโดยตรงมารับผิดชอบ งานทางดานการผลิต ก็ควรจะหาคนท่ีจบทางดานชางมา
รับผิดชอบ 
  Staffing หมายถึง การจัดตัวบุคลากร เปนการบริหารดานบุคลากร อันไดแก การจัด
อัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี การประเมินผลการ
ทํางาน และการใหพนจากงาน ดังนั้น Staffing เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ใน
องคการนั่นเอง ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีสงผลใหงานสําเร็จหรือลมเหลว ท้ังนี้เพ่ือใหไดบุคลากร
มาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการจัดแบงหนวยงาน ท่ีกําหนดเอาไว ซ่ึงมี
กระบวนการสําคัญ ดังนี้ 
  1. การกําหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือเปน
กรอบในการบริหาร นโยบายจะเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายในแผนพัฒนาระดับกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี สวนภาคธุรกิจเอกชน เนนท่ีนโยบายและระเบียบ
ท่ีจําเปนแกการดําเนินงาน 
  2. การวางแผนกําลังคน Man Power Planning เปนกระบวนการวางแผนวาหนวยงานมี
กําลังคนก่ีคน แตละคนปฏิบัติหนาท่ีอยางไร ความรูความสามารถดานใดบาง เพ่ือความเหมาะสมกับงาน 
ซ่ึงเริ่มตั้งแตแผนความตองการ แผนการใหไดมาของกําลังคนและแผนการใชกําลังคน 
  3. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลใหดํารงตําแหนง Placement & Recruitment 
   3.1 การสรรหาบุคลา เปนกระบวนการท่ีจะประชาสัมพันธหนวยงานเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถเหมาะสมสําหรับองคกร ใหมาสมัคร เพ่ือคัดเลือก Selection คนท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสมท่ีสุดเขารวมปฏิบัติงานในองคกร 
   3.2 การจัดบุคคล Placement หมายถึงการจัดบุคคลท่ีผานการคัดเลือก ใหดํารงตําแหนงท่ี
หนวยงานวางแผนไวแลว เพ่ือใหบุคคลปฏิบัติหนาท่ีเกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด 
  4. การพัฒนาบุคลากร Human Resource Development เปนกระบวนการเก่ียวกับการ
เพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในองคกร การพัฒนาบุคลากรสามารถพัฒนาโดย
องคเอง หรือ ใหหนวยงาน อ่ืนชวยพัฒนาก็ได ท้ังนี้ ยึดความรูความสามารถท่ีบุคลาท่ีไดรับ เปนประโยชน
ตอการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงแกองคกร 
  5. การใหเงินเดือนและคาตอบแทน Salary Or Compensation ถือเปนภารกิจสําคัญท่ี
ผูบริหารเจาของกิจการ ตองจายใหขาราชการ หรือลูกจาง เพ่ือเปนคายังชีพทดแทนการทํางาน ถือเปน
รางวัลสําหรับการทํางาน การใหคาตอบแทน เงินเดือน โดยยึดถือระบบคุณธรรม ดังตอไปนี้ 
   5.1 หลักความสามารถ Competence ยึดผลงานตามความสามารถเหมาะกับเงิน
คาตอบแทน 
   5.2 หลักความเสมอภาค Equality ใหโอกาสคนเสมอกันไมเลือกชั้นวรรณะ 
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   5.3 หลักความม่ันคง Security ถือวาการเขาทํางานในองคเปนอาชีพอาชีพหนึ่ง การกําหนด
คาตอบแทนเงินเดือน ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต การเขา ออก จากงานมีกฎหมาย กฎเกณฑรองรับท่ี
ชัดเจน เปนธรรม 
   5.4 ความเปนกลางทางการเมือง Political Neutrality คือ การทํางานไมเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือการเปลี่ยนรัฐบาล 
   5.5 หลักสําคัญในการใหเงินเดือน คือ งานมาก งานยาก รับผิดชอบสูงใหเงินเดือนสูงงาน
นอย งานไมยาก รับผิดชอบนอย เงินเดือนนอย 
  6. งานทะเบียนประวัติหรือขอมูลบุคลากร เปนงานธุรการของบุคคล ขอมูลการเขามาทํางาน
ของบุคลากร ตั้งแตขอมูลสวนตัว การศึกษา การทํางาน การเลื่อนตําแหนงการพัฒนาศึกษาอบรม 
เงินเดือน งานขอมูลทะเบียนประวัติมีความสําคัญมาก คนท่ีออกจากงานเพ่ือไปทํางานหนาท่ีตําแหนงใหม
หากไดรับคํารับรองหรือหลักฐานการผานงานเดิมมาดวยมักไดรับการพิจารณาวาเปนผูมีประสบการ มี
ความชํานาญตาง ๆ ตามท่ีหนวยงานตองการ 
  7. งานประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบการประเมินความดี
ความชอบของบุคคลเปนวิธีการสําคัญท่ีทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ธรรมชาติของคนเม่ือทํางานไป
ยอมเกิดความเฉ่ือย เม่ือไดรับการประเมินผลเปนระยะ และไดขวัญกําลังใจยอมทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
  8. งานวินัย และการดําเนินงานทางวินัย เปนกิจกรรมสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลไมใหทําความผิด แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร เปนภารกิจสําคัญของผูบริหารในการ
สอดสอง ดูและ ความประพฤติ การรักษาวินัยของบุคลากรในองคกร ใหดําเนินงานตามวัตถุประสงค 
เปาหมายขององคกรท่ีวางไว ถามีบุคคลละเมิดตองดําเนินการตามแบบแผนตามสมควร 
  9. สวัสดิการ ประโยชนเก้ือกูล และสิทธิประโยชน 
  10. การใหออกจากราชการ และการรับบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ พนักงาน องคกรเอกชน 
มีขอตกลง ขอกําหนด อายุในการทํางาน เปนขอกําหนดขอตกลงกอนการทํางานหรือการจางงาน การ
ออก จากงานเปนบทสุดทายของการบริหารงานบุคคล การออกจากงานมี 2 กรณีท่ีสําคัญ 
   10.1 ออกตามประสงคพนักงาน เชน ลาออก 
   10.2 ออกเพราะความตองการของหนวยงาน เชน เกษียณอายุ ยุบเลิก ตําแหนงออกเพราะ
ทําผิด ซ่ึงองคกรตองใหออกตามขอตกลง 
 4. D-Directing : การอํานวยการ 
  เม่ือไดคนท่ีมีความสามารถครบตามท่ีตองการแลว GuLick & Urwick บอกวามีความสําคัญ
มาก เพราะลูกนองเกงแตหัวหนางานไมเกง เปรียบเสมือนเรือท่ีไมมีหางเสือ ดังนั้น องคการใดหากมี
หัวหนางานท่ีเกง วากันวามีชัยไปกวาครึ่งแลว ตองไดคนท่ีมีวิสัยทัศน (Vision) ดี ตองมีวิสัยทํา (Mission) 
งาม 
  Directing หมายถึง การอํานวยการ นับตั้งแตการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม
บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงาน และการประเมินผลผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ซ่ึงเปนภารกิจท่ี
ตองทําอยางตอเนื่อง เปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะผูนํา (Leadership) มนุษย
สัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ (Decision Making) เปนตน 
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เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย หรือ แผนท่ีวางไว กิจกรรมอํานวยการท่ี
สําคัญ จําแนกไดดังนี้ 
   1. การประสานงาน Coordinating 
   2. การตัดสินใจและสั่งการ Decision Making 
   3. การสั่งงาน Oder 
   4. การติดตามดูแลกํากับ และใหคําปรึกษา Supervising & Guiding 
   5. การสรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจ Moral and Motivating 
   6. การใชภาวะผูนํา Leadership 
   7. การสรางมนุษยสัมพันธ Human Relation 
   8. การจัดระบบสื่อสารและการสรางเครือขาย Net Work and Communicating 
   9. การมอบหมายงานและการมอบอํานาจหนาท่ี Take Oder & Delegating 
   10. การสงเสริมกิจกรรมอ่ืน ๆ Supporting 
 5. Co-Coordinating : การประสานงาน 
  ตามขอเสนอของ  Gulick & Urwick เสนอวาผูบริหารจะตองทําหนา ท่ีประสานงาน 
(Coordinating) ระหวางหนวยงานยอย ๆ ในองคการ เพ่ือใหการทํางานสอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกันกับเปาหมายขององคการ นอกจากการทําหนาท่ีประสานงานในองคการดังกลาวแลว ผูบริหาร
ระดับสูงจะตองทําหนาท่ีประสานกับหนวยงาน และบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับองคการ ไดแก หนวยงาน
ตาง ๆ ในภาครัฐ องคการทางการเมือง กลุมผลประโยชนตาง ๆ ลูกคา และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ เปนตน
หนาท่ีตอมาซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีสําคัญมากขอหนึ่ง คือ การติดตอสื่อสาร (Communicating) 
ผูบริหารท่ีดีจะตองมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร กับบุคคลทุกระดับและทุกสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
สรางความเขาใจท้ังภายในองคการ และระหวางองคการกับบุคคลภายนอก 
 Coordinating หมายถึง การประสานงาน ประสานกิจการดานตาง ๆ ของหนวยงาน ใหเกิด
ความรวมมือเพ่ือดําเนินไปสูเปาหมายเดียวกัน และรายละเอียดของงานจนสามารถปฏิบัติหนาท่ีใน
ลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย งานมีการรวบรัดตอเนื่องกันจนเสร็จสิ้นภารกิจของหนวยงานท่ีไดรวมกัน
วางไว มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
   1. การประสานงานเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหาร หมายถึง เปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตั้งแต
การวางแผน เรียกประสานแผน เพ่ือใหคนวางรูปแบบการทํางานตามความรูความสามารถ เรียกวา 
ประสานคน และประสานความเขาใจทางความคิด เรียกประสานงานความคิด โดยเรียกการประสาน
ท้ังหมด วา การประสานงาน 
   2. การประสานงานเปนหนาท่ีของผูบริหาร หรือผูจัดการ 
   3. การประสานงานเปนเรื่องเก่ียวกับการแสวงหาความรวมมือ 
   4. การประสานงานเปนเรื่องเก่ียวกับการติดตอสื่อสาร 
   5. การประสานงานจะเปนกิจกรรมท่ีอยูในทุกข้ันตอนของการทํางาน 
   6. การประสานงานเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการสื่อสัมพันธ 
  วัตถุประสงคของการประสานงาน 
   1. ลดความขัดแยง ระหวางผูปฏิบัติกับองคกร 
   2. ชวยใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
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   3. เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงาน เวลา และวัสดุอุปกรณ 
  วิธีการประสานงานท่ีสําคัญ 
   1. การจัดทําแผนผัง กําหนดหนาท่ีการงานของหนวยงาน แผนภูมิ ปายทะเบียน เปนตน 
   2. จัดทําความสั่ง กําหนดหนาท่ีชัดเจน 
   3. ตั้งคณะกรรมการ ตามแผนงาน 
   4. ทําแผนปฏิบัติงาน และแผนควบคุมการปฏิบัติงาน 
   5. การกําหนดสงงาน 
   6. การระบุการจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรม การควบคุมกิจกรรม 
   7. การจัดประชุม สัมมนา การกระจายขาว 
  หลักการคัดเลือกผูท่ีเหมาะสมในการทําหนาท่ีประสานงาน 
   1. เปนผูท่ีเขาใจภารกิจองคกรเปนอยางดี 
   2. เปนผูมีวุฒิภาวะ นาเชื่อถือ เปนผูใหญ 
   3. เปนผูมีความรับผิดชอบสูง 
   4. เปนผูมีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ 
   5. เปนผูมีศิลปะในการพูดโนมนาวใจคน 
 6. R-Reporting : การรายงาน 
  Gulick & Urwick เสนอวา ผูบริหารมีหนาท่ีตองรายงานความเคลื่อนไหวเก่ียวกับงาน ใหทุก
ฝายในองคการทราบแลว ผูบริหารระดับสูงขององคการควรมีการรายงานผลการดําเนินงานในสวนท่ี
สามารถเปดเผยได ใหสังคมภายนอกองคการไดทราบดวย เพ่ือเปนการประชาสัมพันธองคการสวนหนึ่ง
และเปดโอกาสใหสังคมตรวจสอบการดําเนินขององคการไดดวย แสดงใหเห็นถึงความโปรงใสขององคการ 
(Transparence) 
  Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับตาง ๆ ในหนวยงาน 
เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกหนวยงานไดรับทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานวากาวหนาไป
เพียงใด มีความคืบหนาของกิจการอยางสมํ่าเสมอ และการวิจัยการตรวจสอบยืนยันวาสิ่งตาง ๆ เกิดข้ึน
ตามแผน กระทําการแกไขเม่ือจําเปน และแจงใหผูซ่ึงเปนหัวหนาระดับสูงรับผิดชอบทราบ 
  การรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนองคประกอบท่ีสําคัญมาก ซ่ึงปจจุบันนิยมใชระบบ
สารสนเทศ (Management Information System) ในการประมวลผลของรายงานรายงานท่ีดีนั้นตองให
ขอมูลท่ีพอดีกับงานท่ีจะใช ไมมากหรือไมนอยจนเกินไป ขอมูลตองตอบคําถามท่ีตองการไดอยางถูกตอง 
เท่ียงตรง และทันเวลา ขอมูลท่ีมากเกินไปเคาเรียกขอมูลสวนเกินนั้นวา ขยะ รายงานมีลักษณะสําคัญ 2 
ลักษณะ คือ 
   1. รายงานขณะปฏิบัติงาน เปนการรายงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติงาน การรายงานอาจรายงานดวยวาจา หรือ ดวยลายลักษณอักษรปจจุบัน มีการรายงานสู
สาธารณชน เชน ทางสื่อมวลชน เพ่ือสรางความเขาใจ ความพอใจแกประชาชน 
   2. การรายงานเม่ือสิ้นสุดแผนงาน เปนการรวบรวมผลการดําเนินงานท้ังหมดสรุป เปน
รายงานผลการดําเนินงานสิ่งท่ีจําเปนควรเนนพิเศษในการรายงาน 
    2.1 รายงานเปนกระบวนการ Input Process Output 
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    2.2 รายงานการใชทรัพยากร มีการใชทรัพยากรอะไรไปบาง มีปญหาอุปสรรค
อยางไร 
    2.3 รายงานเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึน 
    2.4 รายงานเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน Feed Back เปนการรายงานในภาพรวม 
 7. B-Budgeting : การงบประมาณ 
  Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใชจายเงิน และการควบคุม
ตรวจสอบทางดานการเงิน การคลัง และทรัพยสิน แบงลักษณะงบประมาณได 2 ภาค 
  1. งบประมาณภาคราชการ Bureaucratic Budgeting จัดสรร จัดทําโดยกระทรวงทบวงกรม
ตาง ๆ ไปตามความจําเปน โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ 
  2. งบประมาณของภาคเอกชน Private Budgeting เปนทุนท่ีบริษัท หางรานไดมาจากการ
ระดมทุน เชน หุน เ งินกูจากแหลงธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนสวนตัวการบริหาร จัดสรรมาจาก
คณะกรรมการ Board ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธไว 
 ความสําคัญของงบประมาณ 
  งบประมาณ ถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร การดําเนินงานตองอาศัยเงินงบประมาณ สวน
ราชการ ไมสามารถผลิตไดเอง เชน เงินเดือน การกอสราง รถยนตพาหนะตาง ๆ จําเปนตองจัดหาดวย
เงินงบประมาณท้ังสิ้น 
  นอกจากนี้ การประเมินความสําเร็จขององคการไมเพียงแตจะพิจารณาจากงบดุลในการ
ดําเนินงานวากําไร หรือขาดทุนเปนตัวเงินเทานั้น ผูบริหารยังจะตองพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ ประกอบดวย 
เชน ความพึงพอใจของผูถือหุน ผูบริหาร ลูกคา พนักงานในองคการ ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ และ
ผูบริหารระดับสูงจะตองมีหนา ท่ีในการบริหารเพ่ือให เ กิด  ดุลยภาพความพึงพอใจ (Balance 
Satisfaction) 
 สรุปกระบวนการบริหาร POSDCoRB 
  หลัก POSDCoRB เปนหลักการท่ีดี มีความเปนสากลท่ียอมรับของวงการท่ัวไปอยางกวางขวาง 
แตเปนขอเสนอท่ี Gulick & Urwick เสนอไวอยางเปนกลาง ๆ ใชไดกับนักบริหารทุกระดับทุกองคการ   
  สาระสําคัญของแนวความคิดของ Gulick & Urwick เก่ียวกับ POSDCoRB ก็คือ การแบงงาน
กันทําการประสานงาน การจัดแผนกงาน โดยอาศัยเกณฑการแบงแยกตาม วัตถุประสงค (Purpose) 
กระบวนการ (Process) คน (Persons) และสถานท่ี (Place) และหลักการเก่ียวกับหนวยชวยอํานวยการ 
(Staff) และทุกหนวยงานจะตองจัดรูปแบบองคการเปนรูปสามเหลี่ยมปรามิด มีสายการบังคับบัญชาท่ี
ถอยหลั่นกันมาทําใหการบริหารงานในทุกหนวยงานมี “ประสิทธิภาพ” อันเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดของการ
บริหาร สําหรับในสวนท่ีเก่ียวกับเรื่องของการจูงใจคนใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคขององคการนั้น กูลิคและ
เออรวิคไมไดเนนในสวนนี้มากนัก เพียงแตไดยอมรับวาโครงสรางขององคการเพียงอยางเดียวไมเปนการ
ประกันถึงการมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการ ดังนั้น จึงจะตองมีการพัฒนากลไก ซ่ึงจะเขา
มาชวยใหคนเกิดความปรารถนาท่ีจะทํางานและเกิดความตั้งใจท่ีจะทํางาน รวมกันในการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ กูลิคและเออรวิค ไมไดเสนอแนวทางท่ีทําใหเกิดสภาวะของการมีความตั้งใจใน
การทํางานรวมกันของคน เพียงแตเสนอแนะวา ควรจะตองมีการใหความสําคัญของหนาท่ีการบริหารงาน
บุคคล เชน การคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ การทําใหพนักงานมีความรูสึกวางานนั้นเปน
อาชีพอยางหนึ่งซ่ึงสามารถท่ีจะกาวหนาตอไปได และการทํางานใหพนักงานปฏิบัติงานอยางเต็มใจ 
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2.2.5 หลักการบริหารตามทฤษฎี PDCA 
  PDCA คือ วงจรท่ีพัฒนามาจากวงจรท่ีคิดคนโดยวอลทเตอร ซิวฮารท (Walter Shewhart) 
ผูบุกเบิกการใชสถิติสาหรับวงการอุตสาหกรรมและตอมาวงจรนี้เริ่มเปนท่ีรูจักกันมากข้ึน 
   เม่ือ เอดวารด เดมม่ิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยดานการบริหารคุณภาพเผยแพร
ใหเปนเครื่องมือสาหรับการปรับปรุงกระบวนการทางานของพนักงานภายในโรงงานใหดียิ่งข้ึน และชวย
คนหาปญหาอุปสรรคในแตละข้ันตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เปนท่ีรูจักกันในอีกชื่อวา “วงจร
เด็มม่ิง” ตอมาพบวา แนวคิดในการใชวงจร PDCA นั้น สามารถนามาใชไดกับทุกกิจกรรมจึงทําใหเปนท่ี
รูจักกันอยางแพรหลายมากข้ึนท่ัวโลก PDCA เปนอักษรนําของศัพทภาษาอังกฤษ 4 คําคือ 
  P : Plan  = วางแผน 
  D : DO   = ปฏิบัติตามแผน 
  C : Check  = ตรวจสอบ / ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะห 
  A : Action  = ปรับปรุงดําเนินการใหเหมาะสมตามผลการประเมิน 
  1. การวางแผน (Plan: P) หมายถึง สวนประกอบของวงจรท่ีมีความสําคัญเนื่องจากการ
วางแผนเปนจุดเริ่มตนของงานและเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหการทํางานในสวนอ่ืนเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมม่ิง เปนการหาองคประกอบของปญหา โดยวิธีการระดมความคิด 
การหาสาเหตุของปญหา การหาวิธีการแกปญหา การจัดทําตารางการปฏิบัติงาน การกําหนด
วิธีดําเนินการ การกําหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผลในข้ันตอนนี้มีการดําเนินการดังนี้ 
   1.1 ตระหนักและกําหนดปญหาท่ีตองการแกไข หรือปรับปรุงใหดีข้ึน โดยสมาชิกแตละคน
รวมมือและประสานกันอยางใกลชิด ในการระบุปญหาท่ีเกิดข้ึน ในการดําเนินงาน เพ่ือท่ีจะรวมกัน
ทําการศึกษาและวิเคราะหหาแนวทางแกไขตอไป 
   1.2 เก็บรวบรวมขอมูล สาหรับการวิเคราะหและตรวจสอบการดําเนินงาน หรือหาสาเหตุ 
ของปญหา เพ่ือใชในการปรับปรุง หรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงควรจะวางแผนและดําเนินการเก็บขอมูล
ใหเปนระบบระเบียบเขาใจงายและสะดวกตอการใชงาน เชน ตารางตรวจสอบ แผนภูมิแผนภาพ หรือ
แบบสอบถาม เปนตน 
   1.3 อธิบายปญหาและกําหนดทางเลือก วิเคราะหปญหา เพ่ือใชกําหนดสาเหตุของความ
บกพรอง ตลอดจนแสดงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงนิยมใชวิธีการเขียนและวิเคราะหแผนภูมิหรือแผนภาพ 
เชน แผนภูมิกางปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เปนตน เพ่ือใหสมาชิกทุกคน ในทีมงาน
คุณภาพเกิดความเขาใจในสาเหตุและปญหาอยางชัดเจนแลวรวมกันระดมความคิด(Brainstorm) ในการ
แกปญหา โดยสรางทางเลือกตางๆ ท่ีเปนไปได ในการตัดสินใจแกปญหา เพ่ือมาทําการวิเคราะหและ
ตัดสินใจเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาดําเนินงาน 
   1.4 เลือกวิธีการแกไขปญหา หรือปรับปรุงการดําเนินงาน โดยรวมกันวิเคราะห และวิจารณ
ทางเลือกตางๆ ผานการระดมความคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพ่ือตัดสินใจเลือก
วิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการดําเนินงานใหสามารถบรรลุตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตองทําวิจัยและหาขอมูลเพ่ิมเติมหรือกําหนดทางเลือกใหมท่ีมีความนาจะเปนใน
การแกปญหาไดมากกวาเดิม 
 2. การปฏิบัติตามแผน (Do: D) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวในตาราง การ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ สมาชิกกลุมตองมีความเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนในแผนนั้นๆ ความสําเร็จ
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ของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความรวมมือเปนอยางดีจากสมาชิกตลอดจนการ
จัดการทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในข้ันตอนนี้ ขณะท่ีลงมือปฏิบัติจะมีการ
ตรวจสอบไปดวยหากไมเปนไปตามแผนอาจจะตองมีการปรับแผนใหมและเม่ือ 
แผนนั้น ใชงานไดก็นําไปใชเปนแผนและถือปฏิบัติตอไป 
 3. การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูวาเม่ือปฏิบัติงานตามแผนหรือการ
แกปญหางานตามแผนแลว ผลลัพธเปนอยางไร สภาพปญหาไดรับการแกไขตรงตามเปาหมายท่ีกลุมตั้งใจ
หรือไม การไมประสบผลสําเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ไมปฏิบัติตามแผน ความไม
เหมาะสมของแผน การเลือกใชเทคนิคท่ีไมเหมาะสม เปนตน 
 4. การดําเนินการใหเหมาะสม (Action : A) หมายถึง การกระทําภายหลังท่ีกระบวนการ 3 
ข้ันตอน ตามวงจรไดดําเนินการเสร็จแลว ข้ันตอนนี้เปนการนําเอาผลจากข้ันการตรวจสอบ (C) มา
ดําเนินการใหเหมาะสมตอไป 
 การทําปฏิบัติตามวงจร PDCA อยางตั้งใจและถูกตองจะชวยใหเกิดความม่ันใจในการทํางาน เม่ือ
หมุนวงจร PDCA ซํ้า จะทําใหเกิดการปรับปรุงและทําใหระดับของผลลัพธสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้น บางครั้ง
อาจเรียกวงจรนี้วา เกลียวของ จู ราน (Juran Spiral) ซ่ึงเปนชื่อผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดร.เจ เอ็ม จูราน และการทําตามวงจร PDCA นี้จะสรางคุณภาพท่ีนาเชื่อถือข้ึน 
 ประโยชนของ PDCA 
 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. (2552, หนา 4 ) ไดกลาวถึงประโยชนของ PDCA ไวดังนี้ 
 1. เพ่ือปองกัน 
   1.1 การนําวงจร PDCA ไปใช ทําใหผูปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนท่ีดีชวยปองกัน
ปญหาท่ีไมควรเกิด ชวยลดความสับสนในการทํางาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกินความพอดีลด
ความสูญเสียในรูปแบบตางๆ 
   1.2 การทํางานท่ีมีการตรวจสอบเปนระยะ ทําใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมข้ึนและแกไข
ปญหาไดอยางรวดเร็วกอนจะลุกลาม 
   1.3 การตรวจสอบท่ีนําไปสูการแกไขปรับปรุง ทําใหปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวไมเกิดซํ้าหรือลด
ความรุนแรงของปญหา ถือเปนการนําความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน 
 2. เพ่ือแกไขปญหา 
   2.1 ถาเราประสบสิ่งท่ีไมเหมาะสม ไมสะอาด ไมสะดวก ไมมีประสิทธิภาพ ไมประหยัด เรา
ควร แกปญหา 
   2.2 การใช PDCA เพ่ือการแกปญหา ดวยการตรวจสอบวามีอะไรบางท่ีเปนปญหา เม่ือหา
ปญหาได ก็นํามาวางแผนเพ่ือดําเนินการตามวงจร PDCA ตอไป 
 3. เพ่ือปรับปรุง คือ ไมตองรอใหเกิดปญหาแตเราตองเสาะแสวงหาสิ่งตางๆ หรือวิธีการท่ีดี
กวาเดิมอยูเสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เม่ือเราคิดวาจะปรับปรุงอะไรก็ใหใชวงจร PDCA 
เปนข้ันตอนในการปรับปรุง ขอสําคัญตองเริ่ม PDCA ท่ีตัวเองกอนมุงไปท่ีคนอ่ืน 
 ในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดกระบวนการบริหารงานของ Gulick & Urwick  ไดแก 
POSDCoRB  ซ่ึงเปนหลักการบริหารงาน 7 ประการ มาใชเปนตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย การ
วางแผน (P) การจัดองคกร (O) การจัดบุคลากร (S) การอํานวยการ (D) การประสานงาน (Co) การ
รายงาน (R) และการจัดงบประมาณ (B ตัวแปรเหลานี้ สามารถศึกษาความพรอมของระบบการจัดการ
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งานของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ไดอยาง
เหมาะสมไมมากหรือนอยเกินไป และสอดคลองกับการวิจัยมากท่ีสุด 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมในองคการ 
 2.3.1 ความหมายนวัตกรรม 
 Mckeown (อางถึงใน วิโรจน กอสกุล, 2556, หนา 80) กลาววา นวัตกรรม หมายถึง การทําสิ่ง
ตาง ๆ ดวยวิธีใหม ๆ และยังอาจหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการหรือ
องคการ ไมวาการเปลี่ยนนั้น จะเกิดข้ึนจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน หรือการ
พัฒนาตอยอด ท้ังนี้ มักมีการแยกแยะ ความแตกตางอยางชัดเจน ระหวางการประดิษฐคิดคน ความคิด
ริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มท่ีนํามาประยุกตใชอยางสัมฤทธิ์ผล 

สําหรับประเทศไทย ไดเริ่มใหความสําคัญกับนวัตกรรมมากข้ึน โดยมีองคการและหนวยงานท่ี
รับผิดชอบทางดานนวัตกรรมของประเทศไทย ไดใหความหมายของคําวา “นวัตกรรม” ไวดังตอไปนี้ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (อางถึงใน วุฒิพงษ ภักดีเหลา, 2554, หนา 
9) ไดใหความหมายของคําวา นวัตกรรมวา คือ การผลิต การเรียนรูและการใชประโยชน จากความคิด
ใหมใหเกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยท่ีความคิดใหมนั้น เปนของใหมสําหรับหนวยงานหรือหนวย
เศรษฐกิจซ่ึงอาจเปนบริษัท หนวยงานของรัฐ อุตสาหกรรมหรือประเทศก็ได นวัตกรรมทําใหเกิดการ
ขยายและการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการในตลาดท่ีเก่ียวของ วิธีการผลิตและจําหนายแบบใหม และการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารและทักษะของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนการใชเทคโนโลยีใหมเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) ซ่ึง
เปนสวนสําคัญของนวัตกรรม แตในการนํามาใชจะตองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานการผลิต การบริหาร 
และการจําหนายจึงจะไดผล 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (ม.ป.ป.) ใหความหมายไววา นวัตกรรม คือ สิ่งใหมท่ีเกิดจากการใช
ความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม นวัตกรรมนับเปนกระบวนการท่ีเกิด
จากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสรางใหเกิด
เปนธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม อันจะนําไปสูการลงทุนใหมท่ีสงผลตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

2.3.2 นวัตกรรมองคการ 
 ชาคริต ศึกษากิจ (2556, หนา 7) ไดใหความหมายวา นวัตกรรมองคการ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงดวยวิธีใหม ๆ ภายในองคการท่ีเปนไปในทางบวก และนําไปใชประโยชนได 
 วิโรจน กอสกุล (2556, หนา 81) ใหความหมายวา นวัตกรรมองคการ หมายถึง ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลงดวยวิธีใหม ๆ ภายในองคการ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสราง กระบวนทัศน วัฒนธรรม 
พฤติกรรม การผลิต การบริการ การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารคุณภาพ ฯลฯ ซ่ึงอาจเกิด
จากการปฏิวัติ (revolutionary)  การเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน (radical) หรือการพัฒนาตอ
ยอด (increamental) ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก และนําไปใชใหเกิดประโยชนได 
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2.3.3 ประเภทของนวัตกรรม 
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2552, ออนไลน) กลาววา นวัตกรรม แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ  

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)  คือผลิตภัณฑท่ีถูกผลิตข้ึนในเชิงพาณิชยท่ี
ไดปรับปรุงใหดีข้ึนหรือเปนสิ่งใหมในตลาด นวัตกรรมนี้อาจจะเปนของใหมตอโลก ตอประเทศ องคกร
หรือแมแตตัวเราเอง 

2. นวัตกรรมในขบวนการผลิตหรือการดําเนินงาน (Process Innovation) เปนการเปลี่ยน
แนวทางหรือวิธีการผลิตสินคาหรือการใหบริการในรูปแบบท่ีแตกตางออกไปจากเดิม  

3. นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) 
นวัตกรรมทางธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน การท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จและยั่งยืนได ธุรกิจตอง

คนหา "นวัตกรรมธุรกิจ" ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง นวัตกรรมมิใชเพียงแคความคิดสรางสรรค ความคิด
ใหมๆ แตตองเปนความคิดใหมๆ ท่ีสามารถขายได หรือ การทําใหความคิดใหมๆ มีมูลคาเชิงพาณิชย  

พีระพงศ ภักคีรี (2556, หนา 22) แบงประเภทนวัตกรรมตามระดับความแปลกใหม ได              
4 ประเภท คือ  
  1. นวัตกรรมคอยเปนคอยไปหรือสวนเพ่ิม (incremental innovation) เปนนวัตกรรมท่ีใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีหรือสิ่งเดิมท่ีมีอยูแลว ซ่ึงอาจปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน หรือปรับปรุง
เทคโนโลยีหรือสิ่งท่ีมีอยู เพ่ือจุดมุงหมายหรือการใชงานในรูปแบบอ่ืน 
  2. นวัตกรรมลําดับข้ัน (modular innovation) มีความสัมพันธโดยตรงกับรูปลักษณของ
สินคาและบริการกับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของสินคาและบริการเดิมท่ีมีอยู เพ่ือใหไดวัสดุ
ชิ้นสวนใหมกับรูปลักษณของสินคาและบริการใหม 
  3. นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (architectural innovation) เปนนวัตกรรมท่ี
เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานของระบบท่ีกอใหเกิดความเชื่อมโยงในรูปแบบใหม ๆ 
ในขณะท่ีวัสดุชิ้นสวนและการออกแบบผลิตภัณฑอาจจะยังไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย 
  4. นวัตกรรมปฏิรูป (redical innovation) ตองมีคุณสมบัติหนึ่งขอหรือมากกวา ดังนี้ 
  - ตองเปนคุณสมบัติใชงานแบบใหมท้ังหมด 
  - การปรับปรุงคุณสมบัติการใชงานท่ีมีอยู ตองทําใหดีกวาเดิม 5 เทาหรือมากกวานั้น 
  - สามารถลดตนทุนได 30% หรือมากกวา 
  - ตองเปลี่ยนสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของการแขงขัน หรือมีผลกระทบในวงกวางได 

2.3.4 แนวความคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 

 เสนห จุยโต (อางถึงใน วิโรจน กอสกุล, 2556, หนา 83 - 84) กลาววา นวัตกรรมเปนการ
ดําเนินการใหเกิดสิ่งใหมหรือวิธีใหม เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในอนาคต (competitive 
advantage) มีจุดเนนท่ีสําคัญ คือ การบริหารคนดวยสติปญญา เปนการดําเนินการเพ่ือใหคนมีสติปญญา 
โดยสรางทัศนคติเชิงบวก มีความอยากรูอยากเห็น มีการคิดแบบญาณหยั่งรู มีปรัชญาและหลักการท่ี
ถูกตอง มีการคิดเชิงกลยุทธ คิดเปนระบบ คิดเปรียบเทียบ คิดแบบสรางอนาคต คิดแบบแผนท่ีความคิด
และบริหารคนดวยการสงเสริมสนับสนุน โดยสรางความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางความผูกพันท่ีถูกตอง 
การสรางความคิดท่ีถูกตอง การกระทําท่ีถูกตอง การประเมินท่ีถูกตอง 
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 2.3.5 การสรางนวัตกรรม 
 ศิวะนันท ศิวะพิทักษ (อางถึงใน วิโรจน กอสกุล, 2556, หนา 84) กลาววา นวัตกรรม เปนสิ่ง
สําคัญในการรักษาชีวิตขององคการและรักษาความไดเปรียบคูแขงขัน องคการจึงตองมีการพัฒนาดาน
ตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการสรางนวัตกรรม การสนับสนุนการสรางนวัตกรรมตองรูปญหาและโอกาสหา
พันธมิตรดวยการแสดงวิสัยทัศน การยุติการตอตาน การมอบอํานาจและการใหรางวัลกับความสําเร็จ 
 Porter (อางถึงใน วิโรจน กอสกุล, 2556, หนา 84) กลาววา องคการตองสงเสริมใหบุคลากร
ดวยพลังความคิดริเริ่มสรางสรรค จากพลังสมอง เปนกระบวนการสรางสรรคความสามารถและความ
ชํานาญของบุคลากร เปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนองคการ เพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน และ
ความเจริญเติบโตอยางม่ันคงขององคการ จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะดึงและรักษาความสามารถใน
การจัดการความรูและจํากัดความสามารถในการปรับและสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ของบุคลากรออกมาเปน
รูปธรรม 
 จากแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมในองคการดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา นวัตกรรมในองคการ 
เปนกระบวนการคิดใหมทําใหมเชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนาองคกรใหการทํางานไดผลดี มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงข้ึนกวาเดิม เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูเปน
สําคัญ หรือการนําเอาระบบการบริหารงานรูปแบบใหม มาใชพัฒนากระบวนการและขีดความสามารถ
ทางการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

สําหรับแนวความคิดในเรื่องปจจัยท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพหรือปจจัยสําคัญท่ี
มีผลตอการปฏิบัติงานนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาและสรุปเปนปจจัยสําคัญ ๆ ดังนี้  

เซลีนิก และคณะ (อางถึงใน วิศรุต มีแกว, 2542, หนา 13) ไดกลาวไววา ในการท่ีจะปฏิบัติงาน
ไดดีหรือไมนั้น ผูปฏิบัติจะตองไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังภายในและภายนอก (Internal and 
External Needs) ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองแลวยอม หมายถึง การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงหมายถึงความตองการภายนอก ไดแก  

1. รายไดหรือคาตอบแทน  
2. ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
3. สภาพแวดลอมทางกายภาพ  
4. ตําแหนงหนาท่ี  
5. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน  
6. ปฏิบัติดวยความยุติธรรม  
7. การทํางานตองเชื่อถือไดมีความฉับพลันมีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนเปน หลักฐาน  
8. งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางท่ัวถึง  
9. งานเสร็จทันเวลา  
10. ผลงานไดมาตรฐาน  
11. กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการทํางาน  
12. ใหบําเหน็จรางวัลแกงานท่ีดี  
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สมยศ นาวีการ (2543, หนา 5) ไดกลาวถึง แนวความคิดท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในองคกร ซ่ึงมีปจจัย 7 ประการ คือ  

1. กลยุทธ (Strategy) กลยุทธเก่ียวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดออน จุดแข็ง ใน 
องคกร โอกาส และอุปสรรคภายนอก  

2. โครงสราง (Structure) โครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมจะชวยในปฏิบัติงาน  
3. ระบบ (System) ระบบขององคกรท่ีเหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน  
4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารของผูบริหารเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร  
5. บุคลากร (Staff) ผูรวมองคกร  
6. ความสามารถ (Skill)  
7. คานิยม (Shared Values)  

2.4.1 วิธีการเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารองคกร  
 สุพิน เกชาคุปต (2544, หนา 13) กลาววา เพ่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

องคการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลและบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึง
มีแนวทางในการบริหารงาน สามารถนํามาใชเปนหลักในการปฏิบัติงานในปจจุบันดังนี้ คือ  

1. หลักการแบงงาน (Division of Work) ตามลักษณะและความถนัดของคน  
2. อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) จะตองไดสัดสวน 

กันจึงจะสามารถบริหารงานได  
3. วินัย  (Discipline) เปน ท่ีสํ า คัญท่ีพนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติตามขอตกลงและ 

กฎระเบียบตาง ๆ  
4. เอกภาพการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือมีผูบังคับบัญชาสูงสุดเพียงคนเดียว 

ในองคการหนึ่ง ๆ  
5. เอกภาพของทิศทางการทํางาน (Unity of Direction) เปนสิ่งจําเปนเพ่ือนําไปสูทิศทาง 

และเปาหมายเดียวกัน  
6. สมาชิกจะตองยอมรับในเปาหมายขององคการและยอมรับใหมีความสําคัญเหนือกวา 

เปาหมายสวนตัว (Subordination of Individual Interest to General Interest)  
7. การจายคาตอบแทน (Remuneration) จะตองมีความเปนธรรมและสรางความพอใจแก 

นายจางและลูกจาง  
8. ระดับการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ (Centralization) จะตองมีความเหมาะสม 

ซ่ึงจะมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละองคกร  
9. มีการจัดลําดับชั้นการบังคับบัญชาตามตําแหนงลดหลั่นกันไป (Scalar Chain)  
10. มีความเปนระเบียบเรียบรอย (Order)  
11. มีความเสมอภาพ (Equity) กลาวคือ ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองไดรับการปฏิบัติดวย 

ความเมตตา เทาเทียมกัน ยุติธรรม  
12. ผูบริหารจะตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
13. จะตองมีความม่ันคงในอาชีพ (Stability of Tenure) เพราะความไมม่ันคงในอาชีพ การ

ลาออกเปนตนเหตุและผลของการจัดการท่ีไมดี  
14. การมีวิญญาณกลุม (Esprit de Corps) ทําใหเกิดพลังอํานาจในองคการ  
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 จากแนวคิดเก่ียวกับปจจัยในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา 
ปจจัยในการบริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายอยางรวมกัน จึงจะ
เกิดกิจกรรมในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยผูปฏิบัติ
จะตองไดรับการตอบสนองความตองการท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงหากไดรับการตอบสนองแลวยอม 
หมายถึง การปฏิบัติงานนั้น จะเกิดข้ึนไดดวยความตั้งใจ เต็มใจ ทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ 
 
2.5 ไทยแลนด 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ        

ไทยแลนด 4.0  เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ี วา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง 
และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได  

ประเทศไทยในอดีตท่ีผานมา มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่อง ตั้งแตยุคแรก 
เรียกวา “ประเทศไทย 1.0” เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน สัตว เปนตน ยุค
สอง เรียกวา “ประเทศไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา  
เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน และปจจุบัน (ตั้งแตป 
2559) จัดอยูในยุคท่ีสาม เรียกวา “ประเทศไทย 3.0”  เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน การ
ผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน ประเทศไทยใน
ยุค 1.0  2.0 และ 3.0 รายไดประเทศยังอยูในระดับปานกลาง จึงเปนเหตุใหนําไปสูยุคท่ีสี่ เรียกวา 
“ประเทศไทย 4.0” ใหเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) มีรายไดสูง โดยวางเปาหมายให
เกิดภายใน 5-6 ตอจากนี้  เปนการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เชน 
สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”  อังกฤษ “ Design of Innovation”  อินเดีย “Made in India” 
หรือ ประเทศเกาหลีใตท่ีวางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy”   

2.5.1 ลักษณะของไทยแลนด 4.0  
“ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงม่ันของนายกรัฐมนตรี ท่ีตองการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”  โดยมีฐานคิด
หลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  
และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart 
Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 
เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการ
เปน Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม ท่ีมีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional 
Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางตํ่า ไปสู High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ํา
ไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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2.5.2 การพัฒนาในยุค ไทยแลนด 4.0  
เพ่ือใหเกิดผลข้ึนอยางจริงจัง จึงกําหนดใหมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เปาหมาย ดังนี้ 

 1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม (New Startups) 
ดานเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เปนตน 

 2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  
เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน 

 3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 

 4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ
และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส อี–คอมเมิรซ เปนตน 

 5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  เชน เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล  เทคโนโลยีการทองเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เปนตน 

2.5.3 แนวทางการพัฒนาตาม ไทยแลนด 4.0  
การพัฒนาประเทศภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสําเร็จ ใชแนวทาง “สานพลังประชา

รัฐ” เปนตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ รวมกันระดมความคิด ผนึกกําลัง
กันขับเคลื่อน ผานโครงการ บันทึกความรวมมือ กิจกรรมหรืองานวิจัยตาง ๆ  โดยการดําเนินงานของ 
“ประชารัฐ” กลุมตางๆ อันไดแก  

 กลุมท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑการปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐ 
พัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

 กลุมท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
 กลุมท่ี 3 การสงเสริมการทองเท่ียวและไมล การสรางรายได และการกระตุนการใชจาย

ภาครัฐ  
 กลุมท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผูนํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ

วิชาชีพ  
 กลุมท่ี 5 การสงเสริมการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ รวมท้ังการสงเสริมกลุม 

SMEs และผูประกอบการใหม (Start Up) ซ่ึงแตละกลุมกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายอยางเขมขน  

โดยสรุป กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0” เปนอีกนโยบายหนึ่งท่ี
เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศท่ี
ม่ังค่ัง ม่ันคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน  เปนการผนึกกําลังของทุกภาค
สวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” ท่ีผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และ
บุคลากรท้ังในและระดับโลก  
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2.6 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

 2.6.1 ประวัติตรวจคนเขาเมือง 

  กอนป พ.ศ. 2470 ประเทศไทยยังไมมีระเบียบเก่ียวกับการตรวจคนตางดาวท่ีเขามาใน
ราชอาณาจักร จนกระท่ังป พ.ศ. 2470 รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงตราพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2470 ข้ึนพรอมกับจัดตั้งหนวยงาน
และเจาหนาท่ีใหมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2470 หนวยงานตรวจ
คนเขาเมืองจึงไดจัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2470 เรียกวา “กรมตรวจคนเขาเมือง” ข้ึนตรง
ตอกระทรวงมหาดไทย ระยะแรกการเดินทางเขา - ออกของคนตางดาวสวนมากจะเดินทางเขามาดวย
พาหนะทางน้ําและทางบก มีศูนยรวมท่ีทําการอยูใน กรุงเทพมหานคร และมีดานตรวจคนเขาเมืองมณฑล 
ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด และดานตรวจคนเขาเมืองอําเภอบางแหงในภาคใตเทานั้น ตอมาในป พ.ศ. 
2475 ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองและการเงินของประเทศตกต่ํารัฐบาลไดตัดทอน
งบประมาณรายจายของประเทศลง เปนเหตุใหกรมตรวจคนเขาเมืองถูกลดฐานะลงมาเปนกองตรวจคน
เขาเมือง ข้ึนตรงตอกรมตํารวจกระทรวงมหาดไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2475 แตนั้นเปนตนมา และใน
ป พ.ศ. 2536 ไดมีการปรับโครงสรางของกรมตํารวจ  ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมตํารวจ
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 22) พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2537 กองตรวจคนเขา
เมืองไดรับการยกฐานะเปน “สํานักงานตรวจคนเขาเมือง” ซ่ึงประกอบดวย 4 กองบังคับการ คือ กอง
ตรวจคนเขาเมือง 1 - 3 และ กองบังคับการอํานวยการ โดยกองตรวจคนเขาเมือง 3 กํากับดูแลดานตรวจ
คนเขาเมืองในสวนภูมิภาค จํานวน 53 ดาน และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันท่ี 19 
มกราคม 2537 เรื่อง กําหนดท่ีตั้งดานตรวจคนเขาเมืองและชองทางใหบุคคลเขามาใน หรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร และกําหนดใหบุคคลหรือยานพาหนะท่ีจะเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ผานการ
ตรวจของพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง  
 ป พ.ศ. 2537 กองตรวจคนเขาเมืองไดปรับโครงสราง ครั้งท่ี 10 ตาม พ.ร.ฎ.แบงสวนราชการ
กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2536 เปนสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ซ่ึงเปนหนวยงาน
ระดับกองบัญชาการ อยูในราชการบริหารสวนกลาง แบงเปน 4 กองบังคับการ คือ 
  ก.  กองบังคับการอํานวยการ แบงเปน 5 กองกํากับการ คือ (1) กองกํากับการ 1 (2) กอง
กํากับการ 2 (3) กองกํากับการ 3 (4) กองกํากับการ 4 (5) กองกํากับการ 5 
  ข.  กองตรวจคนเขาเมือง 1 (ตม.1) แบงออกเปน 3 กองกํากับการ คือ () กองกํากับการ
อํานวยการ (2) กองกํากับการ 1 (3) กองกํากับการ 2 
  ค.  กองตรวจคนเขาเมือง 2 (ตม.2) แบงออกเปน 1 กองกํากับการ และดานตรวจคนเขา
เมือง คือ (1) กองกํากับการอํานวยการ (2) ดานตรวจคนเขาเมือง 
  ง.  กองตรวจคนเขาเมือง 3 (ตม.3) แบงออกเปน 1 กองกํากับการ และดานตรวจคนเขา
เมือง คือ (1) กองกํากับการอํานวยการ (2) ดานตรวจคนเขาเมือง ตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2537 เปนตน
ไป (ประกาศ รจ.ฉบับพิเศษ เลม 169 หนา 2 – 3 วันท่ี 25 ตุลาคม 2536) และไดกําหนดกลุมตําแหนง
สืบสวนสอบสวนข้ึนโดยไมปรากฏใน พ.ร.ฎ. นอกจากนั้นในแตละ กก.ของ บก.อก., บก.ตม.1, บก.ตม.2 
และ บก.ตม.3 ไดแบงงานภายใน กก. เปนงานตางๆ และตรวจคนเขาเมืองท่ีอยูในสังกัด บก.ตม.2 คือ 
ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ไดแบงงานภายในเปนฝายตางๆ โดย ไมปรากฏ
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ใน พ.ร.ฎ. เชนเดียวกัน สวนดานตรวจคนเขาเมืองท่ีอยูในสังกัด บก.ตม.3 คือ ดานตรวจคนเขาเมืองท่ี
เปลี่ยนชื่อดานจากดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด ดานตรวจเขาเมืองอําเภอ ดานตรวจคนเขาเมือง            
ก่ิงอําเภอ และดานตรวจคนเขาเมืองตําบล เปนชื่อดานในปจจุบัน รวมท้ังไดประกาศยกเลิกดานและตั้ง
ดานเพ่ิมเติมแบงเปน ดานชั้น 1 จํานวน 7 ดาน ดานชั้น 2 จํานวน 9 ดาน ดานชั้น 3 จํานวน 18 ดาน 
ดานชั้น 4 จํานวน 18 ดาน และดานท่ียังไมจัดลําดับชั้น จํานวน 11 ดาน รวมจํานวนท้ังสิ้น 63 ดาน 
 ป พ.ศ.2541 มี พ.ร.ฎ.โอนกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2541 ตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2541 เปนตนไป (ประกาศ รจ.ฉบับพิเศษ เลม 115 หนา 15 
วันท่ี 16 ตุลาคม 2541) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง จึงอยูในสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ป พ.ศ.2548 สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดปรับโครงสราง ครั้งท่ี 11 ตาม พ.ร.ฎ.แบงสวน
ราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2548 ใหแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังตอไปนี้        
1. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 2. กองบัญชาการ แบงเปน ดังตอไปนี้ (14) สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง (ประกาศ รจ.เลม 122 หนา 2 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2548) มีผลตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2548 โดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง แบงเปนดังตอไปนี้ 
  (ก)  บก.อก. ประกอบดวย (1) ฝายอํานวยการ 1 (2) ฝายอํานวยการ 2 (3) ฝายอํานวยการ 
3 (4) ฝายอํานวยการ 4 (5) ฝายอํานวยการ 5 
  (ข)  บก.ตม.กทม. ประกอบดวย (1) กก.1 (2) กก.2 (3) ดานตรวจคนเขาเมืองตามท่ี
สํานักงานตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด (ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ) 
  (ค)  บก.ตม.ทอช. ประกอบดวย (1) ฝายอํานวยการ (2) ดานตรวจคนเขาเมืองตามท่ี
สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด (ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ (ดอนเมือง) และดาน ตม.ทสภ.) 
  (ง)  ศข.ตม. (จ) ศตม.ภาคกลาง (ฉ) ศตม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ช) ศตม.ภาคเหนือ (ซ) 
ศตม.ภาคใต โดยแตละหนวยงานประกอบดวย ดานตรวจคนเขาเมือง ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กําหนด (ศตม.ภาคกลาง จํานวน 13 ดาน, ศตม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11 ดาน, ศตม.
ภาคเหนือ จํานวน 10 ดาน, ศตม.ภาคใต จํานวน 21 ดาน รวมดาน ตม. ในปจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น 58 
ดาน) ตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 (ประกาศ รจ.เลม 122 หนา 12 – 13 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2548) 
 ป พ.ศ.2552 สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดปรับโครงสราง ครั้งท่ี 12 ตาม พ.ร.ฎ.แบงสวน
ราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2552 ใหแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติดังตอไปนี้         
1. สํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 2. ใหจัดตั้งกองบัญชาการหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบ
กองบัญชาการ  
 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ประกาศ รจ.เลม 126 หนา 2 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2552 ) มีผล
ตั้งแตวันท่ี 7 กันยายน 2552 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการอยาง
อ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2552 โดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง แบงเปน 
  (ก)  บก.อก. ประกอบดวย ฝอ. 1-9 
  (ข)  บก.ตม.1 ประกอบดวย ฝอ., กก.1-3 
  (ค)  บก.ตม.2 ประกอบดวย ฝอ., กก.สืบสวนปราบปราม, ดานตม. จํานวน 5 ดาน 
  (ง)  บก.ตม.3 (ภาคกลาง) ประกอบดวย ฝอ., กก.บริการคนตางดาว, ตม.จังหวัด จํานวน 15 
จังหวัด และดาน ตม.จํานวน 15 ดาน 
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  (จ)  บก.ตม.4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกอบดวย ฝอ., กก. บริการคนตางดาว , ตม.
จังหวัด จํานวน 11 จังหวัด และดาน ตม.จํานวน 15 ดาน 
  (ฉ)  บก.ตม.5 (ภาคเหนือ) ประกอบดวย ฝอ., กก.บริการคนตางดาว, ตม.จังหวัด จํานวน 7 
จังหวัด และดาน ตม.จํานวน 10 ดาน 
  (ช)  บก.ตม.6 (ภาคใต) ประกอบดวย ฝอ., กก.บริการคนตางดาว, ตม.จํานวน 11 จังหวัด 
และดาน ตม.จํานวน 20 ดาน 
  รวมมี ตม.จังหวัด ท้ังหมด 44 จังหวัด , ดาน ตม. ท้ังหมด 65 ดาน  และ 
  (ซ)  บก.สส. ประกอบดวย ฝอ. , กก.1-3 , กลุมงานสอบสวน 
  (ฌ)  ศทส.ตม. ประกอบดวย ฝอ. , ฝายประมวลผลขอมูล , กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 วิสัยทัศน   เปนองคกรแหงการเรียนรู มุงสูอาเซียน 
  นโยบาย 

   1. ดานการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
   2. ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
   3. ดานการบริการคนเขาเมือง 
   4. ดานการอํานวยความยุติธรรม 
   5. ดานการบริการ 
   6. ดานการรองรับประชาคมอาเซียน 
 

 2.6.2 การปฏิบัติงานของตรวจคนเขาเมือง โดยมีระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการทํางานคนตางดาว พ.ศ. 2551 

 2.6.2.1 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  
  การปฏิบัติงานของตรวจคนเขาเมืองนั้น มีแนวปฏิบัติหลักท่ีตองปฏิบัติตามในการตรวจสอบ
บุคคลหรือยานพาหนะท่ีจะเขามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร คือ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง ฉบับ พ.ศ. 2522 ซ่ึงในการกําหนดยุทธศาสตร The Six ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง นั้น ได
กําหนดสอดแทรกไวในยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร The Six  
 ความม่ันคง คือ เปาหมาย ปราบภัยและผองพาล บริการคนเขาเมือง ลือเลื่องความยุติธรรม 

คุณธรรมนําหนา พัฒนาสูอาเซียน (กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 6, http://immigrationdiv6.go.th/ 
index.php?cmd=about3, 20 มิถุนายน 2561) 

 นโยบายเนนหนักของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (หลัก 6 
ประการ) 

1. ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในราชอาณาจักร  
2. ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม  
3. ดานการบริการคนเขาเมือง  
4. ดานการอํานวยความยุติธรรม  
5. ดานการบริหาร  
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6. ดานการรองรับประชาคมอาเซียน  
 

  1. ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในราชอาณาจักร 
  1.1 การรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และการถวายความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกดานพิธีการเขาเมืองแด
องคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค อยางสมพระเกียรติ  

  1.2 การสกัดก้ันคนไมดีไมใหเขาประเทศ พัฒนาระบบงานตรวจคนเขาเมืองในความ
รับผิดชอบของดานตรวจคนเขาเมืองท่ัวประเทศ ใหมีความพรอมสูงสุด ในการปฏิบัติภารกิจดานการสกัด
ก้ันคนไมดีไมใหเดินทางเขาประเทศตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

  1.3 การควบคุมคนเขาเมือง จัดระบบการแจงท่ีพักของคนตางดาวตามความใน
มาตรา 38 แหง พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 ใหเปนปจจุบัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยให
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม  

  1.4 การผลักดันและสงกลับ ดําเนินการจัดทําและเชื่อมโยงฐานขอมูลของคนตางดาว
ตองหามเดินทางเขามาในราชอาณาจักรใหเปนปจจุบัน และกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินการสงกลับ รวมท้ังกวดขันการปฏิบัติงานของสถานกักตัวคนตางดาว เพ่ือรอการสงกลับทุกแหงให
เปนไปตามมาตรฐานสากล ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด  

  1.5 การพัฒนาระบบควบคุมสั่งการ พัฒนาศูนยปฏิบัติการสํานักงานตรวจคนเขา
เมืองใหมีศักยภาพในการเปนศูนยควบคุมสั่งการของผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการ โดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความทันสมัยและทันสถานการณ (real time) รวมท้ังสรางเครือขายของศูนย
ควบคุมสั่งการใหเชื่อมโยงทุกกองบังคับการและทุกดานตรวจคนเขาเมือง  

  1.6 สนองตอบนโยบายของรัฐดานการจัดระเบียบแรงงานตางดาว ใหความรวมมือ
และสนับสนุนการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในดานการจัดระเบียบแรงงานตางดาวใหเปนไปตาม 
นโยบายของรัฐบาลอยางจริงจัง และเกิดประสิทธิผล  

 2. ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 
  2.1 การปองกันปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ สกัดก้ัน ปองกันและ

ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และประสานความรวมมือ
กับหนวยงานตํารวจ หนวยงานบังคับใชกฎหมายภายในประเทศและตางประเทศอยางใกลชิด เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

  2.2 การสรางเครือขายปองกันปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ ประนานความ
รวมมือจากทุกภาคสวน อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ ในการแกไขปญหาอาชญากรรม
ขามชาติในเชิงบูรณาการและการแกไขปญหาท่ีถูกจุดตรงตามความตองการของสังคม 

  2.3 การประชาสัมพันธเชิงรุก ใชวิธีการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือรณรงคขอความ
รวมมือและผนึกกําลังจากทุกภาคสวนของสังคม ในการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาอาชญากรรม
ขามชาติ โดยสนับสนุนใหหนวยงานระดับกองกํากับการ และดานตรวจคนเขาเมืองทุกแหง จัดทําเว็บไซต
ของตนเอง โดยกําหนดใหจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
เชน ภาษาพมา ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษามาเลเซีย เปนตน 
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  3. ดานการบริการคนเขาเมือง 
    3.1 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการขยายตัวของทาอากาศยาน มุงสนองตอบ
ตอนโยบายรัฐบาลในดานการพัฒนาศูนยกลางการบินในภูมิภาค (Aviation Hub) โดยเตรียมความพรอม
ดานกําลังพล งบประมาณ และพัสดุ เพ่ือใหเพียงพอตอการปฏิบัติใหไดอยางมีประสิทธิภาพโดยถือวาเปน
ความสําคัญเรงดวน  

  3.2 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ พัฒนาระบบงานขออยูตอในราชอาณาจักร 
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การขอมีถ่ินท่ีอยู การทะเบียนคนตางดาว การพิสูจนสัญชาติ และ
การขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on Arrival) โดยพยายาม
ลดข้ันตอนระยะเวลาในการปฏิบัติ หรือการนําเสนอ รูปแบบการใหบริการแบบ One Stop Service 
หรือหนวยบริการเคลื่อนท่ีใหเปนไปตามแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และพระราชกฤษฎีกาบริการจัดการบานเมืองท่ีดี  

  3.3 E-Service การพัฒนาวิธีการทํางานดานการบริการคนเขาเมืองใหกาวไปสูการ
ใหบริการโดยใชชองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อาทิ ระบบการแจงท่ีพักอาศัย ระบบการตรวจสอบ
หมายจับ รวมท้ังการสงเสริม สนับสนุนใหดานตรวจคนเขาเมืองตาง ๆ ริเริ่มเสนอโครงการใหบริการใน
เรื่องนี้ใหเปนรูปธรรม  

 4. ดานการอํานวยความยุติธรรม 
  4.1 ดํารงตนในยุติธรรม พัฒนาการทํางานของกลุมงานสอบสวน สํานักงานตรวจคน

เขาเมือง ท้ังในดานการเพ่ิมพูนความรู การตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสอบสวน การ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ณ จุดบริการประชาชน การสนับสนุนดานยานพาหนะ พัสดุอุปกรณท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความพรอมในการอํานวยความยุตธรรมแกประชาชน และผูมาติดตอราชการ 

  4.2 การปฏิรูปกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ตรวจสอบติดตาม (Monitoring) 
บทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจน ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพ่ือใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
ประชาคมอาเซียน 
  5. ดานการบริหาร 

  5.1 การใชระบบคุณธรรม นําระบบคุณธรรม (Merit System) มาใชเปนหลักในการ
บริหารจัดการ โดยมุงเนนการสนับสนุนคนดีใหมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีราชการ เพ่ือพัฒนาผูนํา
องคกรรุนตอไปใหมีความพรอมท้ังในดานความรู ความสามารถ เปนท่ียอมรับของสังคม  

  5.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลและการทํางานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การทํางานและสรางระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับหนวยงาน 
และรายบุคคลอยางเท่ียงธรรม เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเปาหมาย และขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติอยางเปนรูปธรรม  

  5.3 สรางองคกรแหงการเรียนรู ปรับปรุงการทํางานของศูนยฝกอบรม สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองใหมีบทบาทสําคัญและเปนแกนนําในดานการพัฒนาทุนมนุษย โดยถือวาเปนปจจัย
สําคัญอยางยิ่งในการทํางาน โดยมุงเนนการเสริมสรางองคความรูท่ีจําเปนและเก่ียวของตลอดจนการ
กําหนดสมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) อาทิ การกําหนดมาตรฐานองคความรูพ้ืนฐาน
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ดานกฎหมาย ดานภาษาตางประเทศ และดานคอมพิวเตอร ควบคูไปกับการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม  

  5.4 สรางความโปรงใส เปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคมเขามาตรวจสอบการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส และจัดใหมีการสํารวจทัศนคติของประชาชนผูมาติดตอราชการโดย
หนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันของสังคม และนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในการพัฒนาการทํางาน
ตอไปในอนาคต  
  6. ดานการรองรับประชาคมอาเซียน 

  6.1 การเตรียมการดานโครงสราง สํารวจและคาดการณปริมาณงานในอนาคตท่ีคาด
วาจะเกิดข้ึนภายหลังการเปดประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
วางแผนดานปรับโครงสรางหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานตรวจคนเขาเมือง ท่ีเปนชองทางผานของ
เสนทางคมนาคมสายหลักระหวางประเทศท้ังทางบกและทางน้ํา เพ่ือเสนอแผนในการปรับโครงสรางให
เหมาะสมและเพียงพอตอการทํางาน 

  6.2 การเตรียมการดานกําลังพล ทําการศึกษาและคาดการณปริมาณของคนตางดาว
ท่ีจะมีการเดินทางผานชองทางดานตรวจคนเขาเมืองทุกแหง (Free Flow of Human) เพ่ือนําไป
วิเคราะหปริมาณงาน (Work Load) ใหเหมาะสม สามารถจัดเตรียมกําลังพลใหเพียงพอสําหรับชองตรวจ
หนังสือเดินทาง 

  6.3 การเตรียมการดานวัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหครอบคลุมทุกดานตรวจคนเขาเมือง เพ่ือใหเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจคนเขาเมือง 
ตลอดจนใหการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 
2.6.2.2 พระราชบัญญัติการทํางานคนตางดาว พ.ศ. 2551 

  กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ ไดสรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ไวดังนี้ 
  พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 เปนหนึ่งพระราชบัญญัติท่ีถูกเรงรัด
ออกมาในชวงปลายสมัยของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ท่ีเปนผลมาจากการปฏิวัติเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 
2549 รางกฎหมายฉบับนี้ ถูกนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติและผานการพิจารณา 3 วาระรวดใน
วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จากนั้น มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหกฎหมายมีผลบังคับใช เม่ือ
วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เปนตนไป  
  กฎหมายการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 มีสาระสําคัญเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงจาก
กฎหมายฉบับเดิม 15 ประการ ดังนี้ 
      1. ยกเลิกพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 และจัดโครงสรางของพระราชบัญญัติ โดยแบงเปน 6 
หมวด และบทเฉพาะกาล รวม 60 มาตรา 
    (1) หมวด 1 การทํางานของคนตางดาว มาตรา 7-28 
    (2) หมวด 2 กองทุนเพ่ือการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มาตรา 
29-40 
    (3) หมวด 3 คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว มาตรา 41-44 
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    (4) หมวด 4 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว มาตรา 45-
47 
    (5) หมวด 5 การกํากับดูแล มาตรา 48-50 
    (6) หมวด 6 บทกําหนดโทษ มาตรา 51-56 
    (7) บทเฉพาะกาล มาตรา 57-60 
      2. ปรับปรุงการกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําได จากเดิมซ่ึงกําหนดงานท่ีคนตางดาวหาม
ทํา โดยมีสาระสําคัญ 4 ประเด็น 
    (1) พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับคนตางดาวตามมาตรา 4 
    (2) กําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดตามมาตรา 7 “งานใดท่ีคนตางดาวอาจทําได
ในทองท่ีใด เม่ือใด ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงความม่ันคงของชาติ โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของคนไทยและความตองการแรงงานตางดาวท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศและ
กําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว โดยมีองคประกอบตามมาตรา 41 
และหนึ่งในอํานาจหนาท่ี คือ การพิจารณาการออกกฎกระทรวงกําหนดงานท่ีคนตางดาวอาจทําไดตาม
มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ป ขณะนี้กรมการจัดหางานไดจัดเตรียมบัญชีรายชื่อโดยดูจากสถิติ
ยอนหลัง 5 ป ไดเตรียมไว 170 กวารายชื่ออาชีพ และมีการจัดประเภทงานไวดวย นอกจากนี้ยังจะมีการ
กําหนดจํานวนคนตางดาวในการทํางานอีกดวย  
    (3) มีการเปลี่ยนแปลงประเภทคนตางดาว ตามมาตรา 13 ท่ีอาจขอรับใบอนุญาตตอ
นายทะเบียนเพ่ือทํางานตามประเภทท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว ท่ีตองคํานึงถึงความม่ันคงของชาติ
และผลกระทบตอสังคม โดยอนุญาตรวมคนตางดาวท่ีเกิดในราชอาณาจักร แตไมไดรับสัญชาติไทยตาม
กฎหมายวาดวยสัญชาติ (ตามมาตรา 13 วรรค 5) ดวย 
    (4) เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการทํางาน และจางงานแรงงานตางดาวในพ้ืนท่ี
ชายแดน มาตรา 14 “คนตางดาวซ่ึงมีภูมิลําเนาและเปนคนสัญชาติของประเทศท่ีมีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ถาไดเขามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง ตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง อาจไดรับอนุญาตใหทํางานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
ในชวงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลท่ีกําหนดได...” ตามเง่ือนไขตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
      3. กําหนดมาตรการการชําระคาธรรมเนียมการจาง (levy) เพ่ือจํากัดคนตางดาวท่ีไมใช
ชางฝมือเขามาทํางานในราชอาณาจักร ในข้ันตนนี้ กรมการจัดหางานไดเสนอใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
จางต่ําสุด 200 บาทและสูงสุด 600 บาท แบงตามพ้ืนท่ีและประเภทกิจการ เชน กิจการประมงในทุก
พ้ืนท่ีเก็บคาธรรมเนียม 200 บาทตอคน ประเภทงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีชายแดน 300 – 400 บาทตอ
คน แตงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ 600บาทตอคน เปนตน 
      4. ปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตใหแกคนตางชาติเขาเมืองถูกกฎหมาย ไดแก 
กฎหมายสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (BOI) กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2522 หรือกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ในการออก visa และ
ใบอนุญาตทํางานใหเสร็จใน 3 ชั่วโมง และอนุญาตใหทํางานไดทันทีเม่ือคณะกรรมการ BOI อนุมัติ
โครงการ และสงเรื่องมายังกรมจัดหางาน ตองออกใบอนุญาตใหเสร็จภายใน 7 วันและเม่ือยังไมไดรับ
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ใบอนุญาต คนตางดาวก็สามารถทํางานไปพลางกอนได โดยใบอนุญาตจะมีระยะเวลาการทํางานเทากับท่ี 
BOI อนุมัติโครงการ ไมวาจะมีอายุก่ีปก็ตาม นอกจากนี้ในการเก็บคา levyจะเก็บเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
แมจะมีการตอใบอนุญาตก็ตาม 
      5. ใหผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรแตไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ สามารถ
ขอรับใบอนุญาตทํางานได ตามมาตรา 13 วรรค 4 และวรรค 5 เพ่ือใหสอดคลองตามหลักมนุษยธรรม 
      6. เพ่ิมมาตรการรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน เพ่ือสงเสริมการผลิตไปสูพ้ืนท่ีท่ีมี
แรงงานจํานวนมาก ในสวนนี้อยูในระหวางการเจรจากับประเทศลาวและกัมพูชา สําหรับพมาไดมีการ
เจรจาระดับนายกรัฐมนตรี และระดับรัฐมนตรี สวนในรายละเอียดจะมีพูดคุยกับประเทศพมาตอไป 
หลังจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานแรงงาน ในเรื่องการพิสูจนสัญชาติ MOU และแรงงานไปกลับ
บริเวณชายแดน 
      7. จัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงคนตางดาวกลับออกนอกราชอาณาจักร กําหนดใหลูกจางตองสง
เงินเขากองทุน เพ่ือประกันเปนคาใชจายในการสงกลับ โดยนายจางมีหนาท่ีหักเงินคาจางและนําสงเขา
กองทุน เจาหนาท่ีจะออกใบรับซ่ึงระบุชื่อ เลขประจําตัวของลูกจาง และจํานวนเงินใหนายจาง เพ่ือให
ลูกจางเปนหลักฐาน หากนายจางไมนําเงินสง ตองเสียเงินเพ่ิม 2% ตอเดือน ใหลูกจางเปน        ผูจายเงิน
ประกันตน และหากแรงงานเดินทางกลับดวยตนเองสามารถขอเงินคืนไดโดยยื่นเอกสารท่ีดานตรวจคน
เขาเมือง และจะไดรับคืนเงินโดยเร็วภายใน 30 วัน หากเกินจากนี้จะไดดอกเบี้ย 7% ตอป หากสงเงินเขา
กองทุนไมครบใหนายจางจายใหครบ (ดูมาตรา 18, 19, 20) 
      8. กําหนดใหอายุใบอนุญาตมีอายุไมเกินสองป ซ่ึงแยกกันโดยเด็ดขาด ไมอิงกับการอยูใน
ราชอาณาจักรตาม พ.ร.บ.คนเขาเมือง แตใหออกใบอนุญาตไดไมเกินสี่ปติดกัน เพ่ือปองกันการโอนหรือ
แปลงสัญชาติ 
      นอกจากนี้ในระหวางการตอใบอนุญาต แรงงานสามารถทํางานตอไปไดจนกวาจะมีคําสั่งไม
อนุญาต การเปดใหตอใบอนุญาตเปนไปตามประกาศรอบท่ีเปดใหมีการตออายุ 5 ราย 
      9. ปรับปรุงใหผูรับใบอนุญาตสามารถเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง ทองท่ี สถานท่ี
ทํางาน หรือเง่ือนไขได โดยใหอํานาจการอนุญาตอยูท่ีนายทะเบียน การออกจากนายจางและเลิกจางไม
อยูในอํานาจของนายจาง ไมตองทําการแจงเขาแจงออก ไมตองใชระบบโควตาแตใชระบบเก็บ
คาธรรมเนียมการจางแทน แตการยายออกนอกพ้ืนท่ีโดยไมแจงนั้นผิดพ.ร.บ.คนเขาเมือง นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวยังมีปญหาเรื่อง เอกสารการยายออก (ตท. 10) ซ่ึงหากไมตองทําการแจงยายออก
แลวจะมีปญหากับทางกรมการปกครอง โดยท่ีทําการเขต/อําเภอจะไมยอมรับการแจงยายจากนายจาง
เกามายังนายจางใหมซ่ึงจะเปนปญหาใหไมสามารถตอใบอนุญาตทํางานได 
      10. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการเพิกถอนใบอนุญาตทํางาน โดยใหอํานาจแกนายทะเบียน 
รวมถึงผูท่ีรัฐมนตรีมอบหมายในการเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในการอนุญาต มีการกําหนดโทษสําหรับแรงงานท่ีไมมีใบอนุญาตทํางานใหสูงข้ึนดวย 
      11. ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจาณาการทํางานของคน
ตางดาว ตามมาตรา 41 เพ่ือใหองคประกอบคณะกรรมการครอบคลุมทุกสวนราชการท่ีมีความเก่ียวของ
กับการควบคุมกํากับดูแลคนตางดาว รวมท้ังผูแทนท่ีมาจากภาคเอกชน โดยการคัดเลือกผูแทนใหเปนไป
ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ และเพ่ิมเติมใหมีหนาท่ีเสนอความเห็นในเรื่องตางๆ แกคณะรัฐมนตรี 
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รัฐมนตรี รวมท้ังติดตาม กํากับดูแล และประสานการทํางานของหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการดําเนิน
นโยบายการทํางานของคนตางดาวเปนไปตามมติ ครม. 
      12. กําหนดใหมีคณะพิจารณาอุทธรณการทํางานของคนตางดาว ตามมาตรา 45-47 
แยกกันโดยอิสระจากคณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาว ซ่ึงพ.ร.บ.เดิมนั้นรวมอยูดวยกัน 
      13. กําหนดใหเจาพนักงานท่ีมีอํานาจจับและชวยเหลือพนักงานสอบสวน มีอํานาจจับคน
ตางดาวท่ีพบวาทํางานโดยไมไดรับอนุญาตได โดยไมตองมีหมายจับและนําผูถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน
ทันที และใหรมต. มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได โดยกําหนดบทลงโทษผูกระทําความผิดอางอิงจากกฎหมายของประเทศสหรัฐฯ 
      14. ปรับปรุงบทกําหนดโทษ เชน โทษสําหรับนายจางคือปรับระหวาง 10,000-100,000 
บาทตอแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 1 คน โทษสําหรับแรงงานตางดาวคือจําคุก 5 ป ปรับระหวาง 2,000-
100,000 บาท หรือหากยินยอมกลับประเทศตนทาง จะถูกนําสงกองตรวจคนเขาเมืองเพ่ือดําเนินการ
สงกลับและละเวนโทษจําคุก นอกจากนี้ยังมีกระบวนการใหสินบนนําจับแกผูชี้จับ เชน มอเตอรไซค
รับจางสามารถแจงจับและไดสินบน 20% ตํารวจไดสินบน40% ตามระเบียบกระทรวงการคลัง แตยังไมมี
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับในขณะนี้ 
      15. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม โดยกําหนดอัตราสูงสุดไว อยางไรก็ตาม ในการประกาศใช
จริงจะใชอัตราท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงซ่ึงต่ํากวาอัตราสูงสุด อยางไรก็ตาม ในบทเฉพาะกาล ตองมีการ
ออกอนุบัญญัติ ไดแก กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศตาง ๆ ประมาณ 30 ฉบับ ซ่ึงกรมการ
จัดหางานไดรางเสร็จแลว รอเสนอใหท่ีปรึกษาดานกฎหมายของกระทรวงพิจารณา สําหรับกฎกระทรวง
ตองเสนอผานคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเขาคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกาศในพระราชกฤษฎีกาใหมีผล
บังคับใชตอไป หนึ่งในกฎกระทรวงท่ีมีความสําคัญตอการจางงานแรงงานขามชาติจาก 3 ประเทศพมา 
กัมพูชาและลาว คือ การกําหนดบัญชีรายชื่ออาชีพท่ีอนุญาตใหคนตางดาวทําได 
 
 2.6.2.3 พระราชกําหนดพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนปท่ี ๒ ในรัชกาลปจจุบัน ใหประกาศวา โดยเปนการท่ี
สมควรปรับปรุงกฎหมาย วาดวยการทํางานของคนตางดาวและกฎหมายวาดวยการนําคนตางดาวมา
ทํางานกับนายจางในประเทศ  
  พระราชกําหนดนี้ มีสาระสําคัญเปนการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหลักเกณฑการนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ
และการทํางานของคนตางดาว และใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคน         
ตางดาว   
  สาระสําคัญบางสวนของพระราชกําหนดนี้ อาทิ ผูใดประสงคจะจางคนตางดาวซ่ึงอยูนอก
ราชอาณาจักรเขามาทํางานในกิจการของตนเองในราชอาณาจักรใหยื่นคําขออนุญาตทํางานตอนาย
ทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมแทนคนตางดาว, ใบอนุญาตทํางานท่ีออกใหตามพระราชกําหนดนี้ มีอายุ
ไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีออก เวนแตใบอนุญาตทํางานท่ีออกใหแกคนตางดาวตามมาตรา 62 ใหมีอายุเทา
ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานตามกฎหมายนั้นๆ, การตอใบอนุญาตทํางานใหตอไดครั้งละไม
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เกิน 1 ป โดยใหกระทําเพียงเทาท่ีจําเปน และใหมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเก่ียวกับการบริหารการจัดการการทํางานของคนตางดาว 
สวนคนตางดาวท่ีไดรับใบอนุญาตทํางานหรือไดรับการผอนผันใหทํางาน ตามพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2551 อยูในวันกอนวันท่ีพระราชกําหนดนี้บังคับใช ใหถือวาไดรับอนุญาตทํางาน
หรือไดรับผอนผันใหทํางานตามพระราชกําหนดนี้  
  ท้ังนี้ ผูใดรับคนตางดาวเขาทํางานโดยฝาฝน ตองระวางโทษปรับตั้งแต 400,000-800,000 
บาทตอคนตางดาวท่ีจาง 1 คน และผูใดนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศโดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ ไมเกิน 100,000 บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 กันตยา เพ่ิมผล (2550, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัย 
พบวา 1. ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาท่ีกลุมตัวอยางมีความคาดหวังโดยรวม ในระดับ
มาก โดยมีความคาดหวังอันดับแรกในดานสถานท่ี/สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานเพ่ือนรวมงาน 
รองลงมา ไดแก ดานลักษณะงาน ดานประชาชนผูใชบริการ ดานคุณภาพชีวิตใน การทํางาน ดาน
ผูบังคับบัญชา และดานระบบบริหารจัดการองคกร 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวาเจาหนาท่ี
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดย รวมในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจในทุกดานในระดับ         
ปานกลาง ยกเวนดานระบบการ บริหารจัดการองคกรท่ีมีความพึงพอใจในระดับนอย สําหรับความพึง
พอใจอันดับแรก ไดแก ดาน เพ่ือนรวมงาน รองลงมา ไดแก ดานลักษณะงาน ดานประชาชนผูใชบริการ 
ดานคุณภาพชีวิตใน การทํางาน ดานสถานท่ี/สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานระบบการบริหาร
จัดการ  3. การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีฯ พบวา 
เจาหนาท่ีมีความคาดหวังสูงกวาความพึงพอใจท้ังในภาพรวมและในทุกดาน 4. การเปรียบเทียบระดับ
ความคาดหวังกับเปาหมาย (Benchmark) (ท่ีระดับรอยละ 75) ของเจาหนาท่ีฯ ในภาพรวม พบวา ไมมี
ความแตกตางกันและหากพิจารณาในแตละดาน พบวา ในดานระบบการบริหารจัดการองคกร และดาน
ผูบังคับบัญชามีความคาดหวังต่ํากวาเปาหมาย (Benchmark) โดยในดานอ่ืน ๆ พบวา ระดับความ
คาดหวังไม มีความแตกตางกับเปาหมาย (Benchmark) 5. การทดสอบเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
กับเปาหมาย (Benchmark) (ท่ีระดับรอย ละ 75) ของเจาหนาท่ีฯ ท้ังในภาพรวมและในดานตางๆ พบวา
มีระดับความพึงพอใจต่ํากวาเปาหมาย (Benchmark) 6. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  ไดแก 1) ประชาชนมีมิตรไมตรีท่ีดี 2) สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและสุขภาพ  3) ผูบังคับบัญชาใหคําเสนอแนะในการแกปญหา  4) ปริมาณเครื่องมือ/อุปกรณท่ี
ใชปฏิบัติงานมีเพียงพอ 5) ประชาชนมีทักษะการสื่อสารเขาใจชัดเจน 6) ความเหมาะสมของคาตอบแทน
และสวัสดิการ 7) ความสามัคคีระหวางเพ่ือนรวมงาน และ 8) ผูบังคับบัญชายอมรับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
 ศิริพร แจงใจบุญ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการดานการควบคุมและการ
ตรวจสอบการใหบริการประชาชนของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง            
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวา (1) ปญหาท่ีสําคัญ คือการมอบอํานาจในการตัดสินใจ
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เก่ียวกับการควบคุมและการตรวจสอบการใหบริการประชาชนใหแกพนักงานเจาหนาท่ีนอยเกินไป (2) 
แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2  ควรมอบ
อํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการควบคุมและการตรวจสอบการใหบริการประชาชนแกพนักงาน 
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหมากเพียงพอ และ (3) ภาพรวมการบริหารจัดการท่ีสําคัญ คือ ในปจจุบัน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการควบคุมและการตรวจสอบการใหบริการประชาชนของกอง
บังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 สูงกวาในอดีต 
 สุวัฒน กันภูมิ (2559, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารของฝายบริหาร
ทรัพยสิน การรถไฟแหงประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา 1) ฝายบริหารทรัพยสินการรถไฟแหงประเทศ
ไทย มีกระบวนการบริหาร ประกอบดวย ดานการควบคุม ดานการบังคับบัญชา ดานการประสานงาน 
ดานการวางแผน และดานการจัดองคการ 2) ประสิทธิผลการบริหารของฝายบริหารทรัพยสินการรถไฟ

แหงประเทศไทย อยูในระดับปานกลาง (μ = 2.65) และ 3) แนวทางในการปรับปรุงการบริหารเพ่ือให
เกิดประสิทธิผล ประกอบดวย 4 แนวทาง ไดแก ดานลักษณะขององคการ ควรมีการปรับปรุงโครงสราง
องคการใหมีการแบงงานท่ีชัดเจน ดานบทบาทของเทคโนโลยี ควรมีขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงานท่ี
สามารถใชไดอยางท่ัวถึง ดานลักษณะของสภาพแวดลอมของหนวยงาน ควรมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะกับการพักคลายเครียดในการทํางาน และดานบุคลากร ควรจัดหาบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถตรงตามภาระหนาท่ี 
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2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย  
การศึกษาวิจัยนี้ ศึกษาความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ

รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน มีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)    (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

- เพศ   

- อายุ   

- ระดับการศึกษา 

- รายไดตอเดือน 

- อาชีพ 

- ประเภทของผูเดินทาง 

 
   

 

 

 

ความสําเร็จของการจัดการงาน 

ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน  

เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษอาเซียน (EEC) 

 

 

 

การจัดการงานตามหลัก 

POSDCoRB 

- P การวางแผน  

- O การจัดองคกร  

- S การจัดบุคลากร 

- D การอํานวยการ 

- Co การประสานงาน 

- R การรายงาน 

  

 

 

 



 
 

 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 บทนี้ จะไดนําเสนอระเบียบวิธีวิจัยในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิธีการวิจัย ประชากร การเลือกตัวอยาง            
ตัวแปร และการวัดตัวแปร การสรางเครื่องมือวิจัย การทดสอบเครื่องมือ วิธีการทดสอบเครื่องมือ และวิธี
วิเคราะหขอมูล ดังมีรายละเอียด 
 
3.1  วิธีการศึกษาวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสําเร็จของการจัดการงานดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน การวิจัยเชิงสํารวจใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือรวบรวมขอมูล เพราะตองการใหไดขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน           
เขาเมือง ณ ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ท่ีมีผลตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

 
3.2 กระบวนการศึกษาวิจัย   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี  3.1 กระบวนการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 

4. กรอบแนวคิดทฤษฎีทาง         
การบริหารจัดการงาน 

6. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 5.  สรางตัวแบบในการวิจัย 

7.  กําหนดกลุมตัวอยาง และ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

8.  สรางเครื่องมือเก็บรวบรวม
ขอมูล 

9.  การทดสอบปรับปรุง
เครื่องมือ 

10.  การเก็บขอมลู 11.  การวิเคราะหขอมลูท่ีได
จากการเก็บรวบรวมขอมลู 

12.  สรุปและนําเสนอ 

1.  จัดทําเคาโครงขอเสนอ
การศึกษาอิสระ 

2.  ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษา 3.  กําหนดกรอบแนวคิด        
ในการวิจัย 
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3.3  วิธีการศึกษา   
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม 

 
3.4  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน รวมท้ังสิ้น
จํานวน 6,900 คน (ขอมูลจาก กองกําลังพล สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561) 

3.4.1 กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน โดย
ทําการคํานวณขนาดตัวอยาง ดวยสูตรของ Yamane (สรชัย พิศาลบุตร, 2544, หนา 106) 
 
 

    n  =  
 

 โดย n   คือ จํานวนของขนาดตัวอยาง 
  N  คือ ขนาดประชากรท่ีใชในการศึกษา  โดย N = 6,900 
  e  คือ แทนความคลาดเคลื่อน กําหนดใหเทากับ 0.05 
 ดังนั้น  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เทากับ 378 คน 
 

3.4.2 วิธีการสุมตัวอยาง   
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบข้ันตอน 

 
3.5  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 ข้ันตอนการสรางและทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 3.5.1 ผูวิจัยไดทําการสํารวจวรรณกรรมซ่ึงเปนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานความคิดท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบในเบื้องตน วาในการวัดความสําเร็จในการ
บริหารจัดการงานวัดกันอยางไร มีมิติการวัดอยางไร โดยเฉพาะในแตละตัวแปรท่ีไดพัฒนาข้ึนจากทฤษฎี
บทท่ีทบทวนวรรณกรรมไว 
 3.5.2 นําองคความรู ท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม มากําหนดคํานิยาม ตัวแปรท่ีใชใน
การศึกษาท้ังการนิยามท่ีใชในการมโนทัศน (Conceptual definition) และนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(Operational definition) จากนั้น จึงนําคํานิยามเชิงปฏิบัติการในแตละตัวแปรกําหนดตัวชี้วัดโดยให
ความสําคัญ กับความตรงเชิงเนื้อหาท่ีครอบคลุม ตัวแปรท่ีตองการใหไดมากท่ีสุด ในการนี้ ผูวิจัยไดทํา
การสรางตารางกําหนดดัชนีตัวแปร (Table specification) ข้ึนเพ่ือกําหนด เนื้อหาขอความ (item) 
ตัวชี้วัดและระดับการวัดในแตละตัวแปร 
 3.5.3 จากนั้น ผูวิจัยไดนําขอความ (item) แตละขอความจากตารางกําหนดดัชนีตัวแปรมาสราง
เปนขอคําถาม โดยคําถามแตละขอมีคําตอบแบบชวงโดยมี 5 ตัวเลือก ไดแก มากท่ีสุดหรือเห็นดวย     
อยางยิ่ง มากหรือเห็นดวย ปานกลาง นอยหรือไมเห็นดวย และนอยท่ีสุดหรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใน
คําตอบมากท่ีสุดหรือเห็นดวยอยางยิ่ง จะไดคะแนน 5 คะแนน สวนคําตอบวามากหรือเห็นดวย จะได 
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คะแนน 4 คะแนน ในตําตอบปานกลางจะไดคะแนน 3 คะแนน สวนคําตอบนอยหรือไมเห็นดวย จะได
คะแนน 2 คะแนน และคําตอบท่ีนอยท่ีสุด หรือไมเห็นดวยอยางยิ่ง จะไดคะแนน 1 คะแนน แบบสอบถาม
จะประกอบดวย สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ
การจัดการงานดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน  
 3.5.4 การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity test) ในเบื้องตน ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบหา
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาขอคําถาม กับเนื้อหาขอความในตารางกําหนดัชนีตัวแปร (Table of 
Specification) และคานิยมเชิงปฏิบัติการท่ีไดผานการทบทวนวรรณกรรมในแนวคิด และทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับตัวแปรแลววา มีความตรงกัน จากนั้น เพ่ือใหขอคําถามมีความสอดคลองเชิงบริบทท่ี
ทําการศึกษา ผูวิจัยจึงไดนําเครื่องมือท่ีไดพัฒนาข้ึน ไปขอคําปรึกษาและตรวจสอบความถูกตองจาก
อาจารยท่ีปรึกษา และทําการปรับจนเกิดความเหมาะสม แลวจึงนําไปทําการทดสอบความเท่ียงตรงตอไป 
 3.5.5 การหาความเท่ียง (Reliability Test) ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีผานกระบวนการขางตน แลวไป
ทดสอบกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานตรวจคนเขาเมือง จุดผานแดนถาวรบานพุน้ํารอน จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพ่ือหาความเท่ียง (Cornbach’s Alpha) 
 
3.6  การรวบรวมขอมูล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ขอมูลสวนนี้ผูวิจัยจะ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน การเก็บ
ขอมูล ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 
3.7  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ  
 ความสําเร็จของการจัดการงาน หมายถึง การปฏิบัติงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน สามารถบรรลุเปาหมาย พันธกิจท่ีองคกรไดกําหนดหรือวางเอาไว เพ่ือรองรับการเขาสู
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน โดยวัดผลสําเร็จของงานจากตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
 กระบวนการบริหาร หมายถึง ข้ันตอนการบริหารจัดการงานของตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน ตามหลักการบริหารงาน POSDCoRB  7 ดาน ของ กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) 
ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการ ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดบุคลากร การ
อํานวยการหรือสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดงบประมาณ  
 P - Planning หมายถึง การวางแผน ไดแก การวางแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีจุดผานแดน ดาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน โดยมีการสํารวจขอมูลผูผานเขาออก จัดทําแผนปฏิบัติงานดานตาง ๆ 
ลวงหนา รวมท้ังวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีไดวางแผน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
 O - Organizing หมายถึง การจัดองคการ ซ่ึงดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน มีการแบง
งาน การกําหนดสวนงาน โครงสรางขององคการ และกําหนดตําแหนงงานตาง ๆ พรอมกับอํานาจหนาท่ี
ไวอยางชัดเจน 
 S - Staffing หมายถึง การจัดบุคลากรของดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน โดยมีการจัด
อัตรากําลังท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้งบุคคล 
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การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง เงินเดือน การโยกยาย การพัฒนาบุคคลในองคการ รวมถึงการใหบุคคลพน
จากตําแหนง 
 D - Directing หมายถึง การอํานวยการ ไดแก การทําหนาท่ีของผูบังคับบัญชาของดานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน ท้ังในดานการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การออกคําสั่ง มอบหมายภารกิจการงาน
ไปใหผูใตบังคับบัญชา และการใชภาวะผูนําในการกระตุนจูงใจบุคลากรใหยอมรับในตัวผูบังคับบัญชา 
 Co - Coordinating หมายถึง การประสานงาน ไดแก การทําหนาท่ีในการประสานกิจกรรม
ตางๆ ภายในดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ตามท่ีไดมีการแบงแยกการปฏิบัติไป เพ่ือใหทุกภาค
สวน สามารถทํางานประสานสอดคลองกัน และมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ท้ังนี้หมายรวมถึงการประสาน
กับสวนงานกลางดวย 
 R - Reporting หมายถึง การรายงาน ไดแก การทําหนาท่ีในการรับฟงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ตามท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาไดรายงานมา ซ่ึงการรายงาน ถือ
เปนมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมดวย ท้ังนี้หมายรวมถึง การรายงานไปยังสวนงานกลาง  
 B - Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ไดแก การจัดทํางบประมาณของดานตรวจคน        
เขาเมืองจังหวัดชายแดน การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบควบคุมดานการเงินของหนวยงาน วามีความ
เหมาะสมถูกตอง 
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ตารางท่ี  3.1  นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 

ตัวแปร นิยาม ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 
ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขา
สูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

P - Planning 
หมายถึง การวางแผน
ในการจัดการงานตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

1. แผนการสํารวจขอมูลท่ี
เก่ียวของในพ้ืนท่ีกอนการ
วางแผนงาน 
2. วางแผนงานสอดคลอง
กับเปาหมาย วิสัยทัศน 
พันธกิจของนโยบายหลัก 
3. การวางแผนท่ีเปนระบบ 
โดยใชขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจกอนการวางแผน 
4. แผนการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอ่ืนใน
พ้ืนท่ีในการรวมวาง 
แผนงาน 
5. แผนการประชาสัมพันธ 
ใหผูรับบริการไดทราบถึง
เปาหมายของหนวยงาน 
6.แผนการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานอยาง
ถูกตองตามข้ันตอน 
7. วางแผนการจัดอาคาร
สถานท่ีเอ้ือตอการให 
บริการแบบครบวงจร  
(one stop service) 
8.วางแผนจัดตั้งสถานท่ี  
จุดผานแดนฯ อยูในจุดท่ี
เหมาะสม 
 
 

ชวงความสําเร็จของ
การจัดการงาน 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี  3.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร นิยาม ขอคําถาม 
ระดับ 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 
ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขา
สูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

O - Organizing 
หมายถึง การจัด
องคการ ในการจัดการ
งานตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน เพ่ือ
รองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน 

1.จัดตําแหนงงานตางๆ 
ในหนวยงาน ไดอยาง
เหมาะสมกับการให 
บริการ 
2. จัดสายบังคับบัญชา  
ใหมีการควบคุมดูแล
เจาหนาท่ีท่ีใหบริการ    
ใหเปนไปตามเปาหมาย 
วิสัยทัศน พันธกิจ 
3. กําหนดขอบขายอํานาจ 
หนาท่ีของตําแหนงแตละ
ตําแหนง และข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 
4. ข้ันตอนท่ีชัดเจนในการ
กระจายอํานาจจาก
ผูบังคับบัญชาถึง 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
5. การสื่อสารระหวาง
หนวยงานกับสวนกลาง 
เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการใหบริการ 
6. นํานวัตกรรมดาน
เทคโนโลยี (IT) มาใชใน
การใหบริการ ทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ชวงความสําเร็จของ
การจัดการงาน 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด  
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ตารางท่ี  3.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร นิยาม ขอคําถาม 
ระดับ 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 
ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขา
สูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

O – Organizing 
(ตอ) 

7. แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนของการใหบริการ 
รวมท้ังกําหนด ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจน 
8. แสดงตัวอยาง คํารอง 
แบบพิมพตางๆ เขียนติด
ไวเปนตัวอยางพรอมท้ัง
ปากกา หรือดินสอ 
9. จัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการ
ทํางานและการใหบริการ 

ชวงความสําเร็จของ
การจัดการงาน 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 

 S - Staffing หมายถึง 
การจัดบุคลากรในการ
จัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขาสู
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน 

1. พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรไดอยางเหมาะสม 
2. มอบหมายหรือแตงตั้ง
บุคลากรท่ีใหบริการ ได
เหมาะสมตรงตามความรู
ความสามารถและ
ศักยภาพ 
3. บุคลากรในหนวยงาน 
มีจํานวนเพียงพอในการ
บริการ 
4. การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี  3.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร นิยาม ขอคําถาม 
ระดับ 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 
ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขา
สูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

S - Staffing หมายถึง 
การจัดบุคลากร (ตอ) 

5. เจาหนาท่ี สามารถ 
ตอบขอสงสัย ใหขอมูล        
ท่ีชัดเจน ถูกตองและ
แมนยํา 
6. เจาหนาท่ี มีความ
กระตือรือรน ทุมเท       
ในการใหบริการ 
และปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องจนแลวเสร็จ 
7. บุคลากรยอมรับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามท่ีหนวยงาน/องคกร
กําหนด 
8. เจาหนาท่ีมีความเสมอ
ภาคในการใหบริการตอ 
ผูมาขอรับบริการ 
9. เจาหนาท่ีมีความสุภาพ
ออนนอมตอผูมาขอรับ
บริการ 
10. เจาหนาท่ี มีทักษะ
การใชภาษากลางในการ
สื่อสาร ไดเปนอยางดี 
รวมถึงความสามารถ      
ในการใชภาษาท่ี 3 
11.มีการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับบุคลากร       
ท่ีปฏิบัติงานดี 
 

ชวงความสําเร็จของ
การจัดการงาน 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี  3.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร นิยาม ขอคําถาม 
ระดับ 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 
ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขา
สูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

D-Directing หมายถึง 
การอํานวยการ ไดแก 
การทําหนาท่ีของ
ผูบังคับบัญชาในการ
จัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขาสู
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน 

1. เปดโอกาสใหผูใช 
บริการเสนอความคิดเห็น
ตอเจาหนาท่ีเพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจในการ
ปรับปรุงการใหบริการ 
2. สั่งการตามลําดับ
ข้ันตอนของสายการ 
บังคับบัญชา 
3. ตัดสินใจใหบริการโดย
ยึดแผนการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดไวเปนหลัก 

ชวงความสําเร็จของ
การจัดการงาน 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ใหอํานาจการตัดสินใจ
แกเจาหนาท่ีในระดับ 
ตาง ๆ อยางเหมาะสม 
5. ปรึกษาหารือกับ
บุคลากรฝายตาง ๆ   
กอนการตัดสินใจ 
6. การบริหารงานของ
หัวหนางานในหนวยงาน 
มุงเนนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน  
พันธกิจ ขององคกรในการ
ใหบริการประชาชน 
7. การบริหารงานของ
หัวหนางานในหนวยงาน 
ไมสรางความกดดันใหกับ 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี  3.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร นิยาม ขอคําถาม 
ระดับ 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 
ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขา
สูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

Co- Coordinating 
หมายถึง การประสาน 
งาน ไดแก การทํา
หนาท่ีใน การประสาน
กิจกรรมตางๆ ในการ
จัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน  
 
 

1.การประสานงานท้ัง
ภายในและภายนอก 
อยางตอเนื่อง 
2. อํานวยความสะดวก     
ใหเจาหนาท่ีสามารถ
ติดตอประสานงานได
อยางคลองตัว 
3. มีผูประสานงานใน            
การใหบริการประชาชน 

ชวงความสําเร็จของ
การจัดการงาน 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 
 

  4. มีเครื่องมือสื่อสารใน
การประสานงานอยาง
เหมาะสม 
5. มีการประสานความ 
สัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงานกับสวนกลาง 
6. บุคลากรในหนวยงาน       
มีความสัมพันธอันดีตอกัน 
7. การประสานงาน
ระหวางหนวยงานกับ
ชุมชนไดอยางเหมาะสม 
8. บริการขอมูลขาวสาร
แกหนวยงานอ่ืน ๆ และ          
ผูท่ีมาติดตอ 
9. เอกสารเผยแพรขอมูล 
มีความเปนปจจุบันและ
ทันสมัย 
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ตารางท่ี  3.1  (ตอ) 
 

ตัวแปร นิยาม ขอคําถาม 
ระดับ 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 

ความสําเร็จของ 
การจัดการงาน 
ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดน  
เพ่ือรองรับการเขา
สูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

R- Reporting 
หมายถึง การรายงาน 
ไดแก การทําหนาท่ีใน
การรับฟงรายงานผล
การปฏิบัติงานในการ
จัดการงานตรวจคน 
เขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 

1. มีการรายงานขอมูล
ขาวสารท่ีเก่ียวของกับ 
การปฏิบัติงานจากหนวย 
งานไปยังสวนกลาง 
2. มีการประชุมชี้แจง   
เพ่ือรายงานกรณีท่ีเกิด
ปญหาและอุปสรรคท่ี
เก่ียวกับการใหบริการ 
3. มีการพิจารณา
ขอเสนอแนะหรือปญหา 
ท่ีเกิดจากการใหบริการ 
4. มีการแจงสิทธิและ
ประโยชนท่ีผูรับบริการ
ควรทราบอยางสมํ่าเสมอ 

ชวงความสําเร็จของ
การจัดการงาน 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 นอย 
1.00 - 1.50 นอยท่ีสุด 

B- Budgeting 
หมายถึง 
การงบประมาณ ไดแก 
การจัดทํางบประมาณ        
ในการจัดการงานตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน 
 

1.การจัดสรรงบประมาณ  
มีการสํารวจความตองการ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ จากผูมารับ บริการ 
เชน อินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง คอมพิวเตอร ท่ีจอดรถ
ฯลฯ 
2.จัดสรรงบประมาณ       
ดานการซอมบํารุงรักษา
เครื่องมือและสื่อ
ประชาสัมพันธไดเพียงพอ
เหมาะสม 
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3.8 สมมติฐานทางสถิติ 
 สมมติฐานทางสถิติสําหรับการวิจัยเรื่อง ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานวา  

สมมติฐานขอท่ี 1  
 Ho: ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 

HA :  ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย อยูในระดับนอย 

สมมติฐานขอท่ี 2  
 Ho : ความคิดเห็นตอความสําเร็จในการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามลักษณะประชากร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 HA : ความคิดเห็นตอความสําเร็จในการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
3.9  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม SPSS for  Windows ในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหา
คาสถิติ 
 คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Parentage) ของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือ
พรรณนาคุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะ
เบื้องตนของขอมูลกับความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร (Multivariate analysis) 
 
3.10  เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักซ่ึงแบง
โครงสรางของแบบสอบถาม ออกเปนสองสวน 
 สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน  
 เกณฑการใหคะแนนของคําถาม ดังตารางท่ี  3.2 
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ตารางท่ี  3.2  เกณฑการใหคะแนนของคําถาม 

รายการ ชวงคะแนน คะแนนท่ีตั้งไว 
มีความสําเร็จของการจัดการงานมากท่ีสุด 
มีความสําเร็จของการจัดการงานมาก 
มีความสําเร็จของการจัดการงานปานกลาง 
มีความสําเร็จของการจัดการงานนอยมี
ความสําเร็จของการจัดการงานนอยท่ีสุด 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

5 
4 
3 
2 
1 

  
 การจัดทําและวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน คือ การวิเคราะหเชิง
ปริมาณจากขอมูลปฐมภูมิประกอบดวย  
 1)   การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางโดยใชคารอยละคา เฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2)  การวิเคราะหความแตกตางใชสถิติ T test, ANOVA F 
 3)  การวิเคราะหดานความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน  
 



 

 

 
บทที่ 4  

ผลการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน” ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได จากกลุมตัวอยางจํานวน 
378 ชุด มาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS การวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค จากการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 

1. ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

2. ศึกษาความคิดเห็นท่ีแตกตางของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จในดานการจัดการงาน        
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

ทั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการนําระบบการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ท่ีมี
ประสิทธิภาพไปใชงาน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ผลการศึกษามีดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาเชิงพรรณา 
 4.2 วิเคราะหผลการวิจัย 

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
4.1 ผลการศึกษาเชิงพรรณา 

 ในการวิจัยนี้ ทําการศึกษาความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ
รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน โดยการนําความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีความแตกตางกัน
ทางดานประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. รายได 5. ระดับชั้นยศ 
และ 6. ประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน ท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดการงาน เพ่ือทราบถึง
ระดับของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ตามหลักการบริหารงาน POSDCoRB ของกูลิคและเออรวิค (Gulick and 
Urwick) ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน (P) การจัดองคกร (O) การจัดบุคลากร (S) การอํานวยการ (D) 
การประสานงาน (Co) การรายงาน (R) และการจัดงบประมาณ (B)  ผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จของ
การจัดการงาน อยูในระดับมาก และกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และระดับชั้นยศ แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอความสําเร็จในการจัดการงาน ไมแตกตางกัน แตกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน และประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน แตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการ
จัดการงาน แตกตางกัน 
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4.2  วิเคราะหผลการวิจัย  

 4.3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 
ระดับชั้นยศ และประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ีและ
รอยละ โดยนําเสนอขอมูลดังปรากฏ ผลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและคารอยละตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n) รอยละ 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
200 
178 

 
52.80 
47.20 

อายุ 
       20-29 ป 
       30-39 ป 
       40-49 ป 
       50 ปข้ึนไป 

 
155 
147 
62 
14 

 
41.00 
38.75 
16.45 
3.80 

ระดับการศึกษา 
       ต่ํากวาปริญญาตรี 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท 

ปริญญาโทข้ึนไป 

 
190 
175 
13 
0 

 
50.20 
46.25 
3.55 
0.00 

รายได 
       ต่ํากวา 15,000 บาท 
       15,001-30,000 บาท 
       30,001-50,000 บาท 

สูงกวา 50,000 บาท 

 
170 
143 
58 
7 

 
44.90 
37.90 
15.40 
1.80 

ระดับช้ันยศ 
       ชั้นประทวน 
       รองสารวัตร 

 สารวัตร 
       รองผูกํากับ 

 
141 
138 
52 
47 

 
37.40 
36.45 
13.85 
12.30 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
   

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n) รอยละ 

ระดับช้ันยศ 
       ชั้นประทวน 
       รองสารวัตร 

 สารวัตร 
       รองผูกํากับ 

 
141 
138 
52 
47 

 
37.40 
36.45 
13.85 
12.30 

ประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน 
       นักทองเท่ียว 
       ผูประกอบการ 
       แรงงานตางดาว 
       อ่ืนๆ 

 
138 
124 
45 
71 

  
36.45 
32.85 
11.80 
18.90 

รวม 378 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม คือ เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัด

ชายแดน โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ดังนี้  
เพศ พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง จํานวน  

200 คน คิดเปนรอยละ 52.80 สวนเพศหญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 47.20  
อายุ พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน มีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 155 

คน คิดเปนรอยละ 41.00 รองลงมา อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 38.75 อายุ
ระหวาง 40-49 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 16.45 และอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 3.80 ตามลําดับ  

ระดับการศึกษา พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดนมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 50.20 รองลงมาคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 175 คน คิดเปน
รอยละ 46.25 และระดับปริญญาโท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.55 ตามลําดับ  

รายได พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 
170 คน คิดเปนรอยละ 44.90 รองลงมา มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท จํานวน 143 คน คิด
เปนรอยละ 37.90 มีรายไดระหวาง 30,001-50,000 บาทจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.40 และมี
รายไดสูงกวา 50,000 บาท จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 1.80 ตามลําดับ  

ระดับช้ันยศ พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เปนตํารวจชั้นประทวน จํานวน 
141 คน คิดเปนรอยละ 37.40 รองลงมาคือ รองสารวัตร จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 36.45  
สารวัตร จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.85 และรองผูกํากับ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.30 
ตามลําดับ 



63 

 

ประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
ใหบริการผูเขาออกจุดผานแดน ท่ีเปนนักทองเท่ียว จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 36.45 รองลงมา 
ผูประกอบการ จํานวน 124 คน คิดเปน รอยละ 32.85  ประเภทอ่ืนๆ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 
18.90 และแรงงานตางดาว จํานวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 11.80 ตามลําดับ 

4.3.2 ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ประกอบดวย 1. การวางแผน 2. การจัดองคกร 3. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน        
4. การอํานวยการ 5. การประสานงาน 6. การรายงาน และ 7. การจัดงบประมาณ รายละเอียดดังตาราง
ท่ี 4.2 ถึง 4.8 
 
ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมือง

จังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การวางแผน                                                     
                                                                                                                     (n = 378) 

การวางแผน X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. แผนการสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีกอน           

การวางแผนงาน 
4.13 .837 มาก 2 

2. วางแผนงานสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน  
   พันธกิจของนโยบายหลัก 

3.97 .780 มาก 4 

3. การวางแผนท่ีเปนระบบโดยใชขอมูลท่ีไดจากการ   
สํารวจกอนการวางแผน 

3.92 .828 มาก 8 

4. แผนการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี       
ในการรวมวางแผนงาน 

3.94 .783 มาก 6 

5. แผนการประชาสัมพันธใหผูรับบริการไดทราบถึง 
   เปาหมายของหนวยงาน 

3.92 .778 มาก 7 

6. แผนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน      
อยางถูกตองตามข้ันตอน 

4.04 .794 มาก 3 

7. วางแผนการจัดอาคารสถานท่ีเอ้ือตอการใหบริการ  
แบบครบวงจร (one stop service) 

3.96 .778 มาก 5 

8. วางแผนจัดตั้งสถานท่ีจุดผานแดนฯ อยูในจุด             
ท่ีเหมาะสม 

4.21 .774 มาก 1 

รวม 4.01 .597     มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การวางแผน พบวา   
 กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การวางแผน โดยรวมมีความสําเร็จของการจัดการงาน 
อยูในระดับมาก  (X = 4.01, S.D.= .597)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความสําเร็จของการจัดการงานอยู
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ในระดับมาก คือ วางแผนจัดตั้งสถานท่ีจุดผานแดนฯ อยูในจุดท่ีเหมาะสม ( X = 4.21, S.D.= .774)  
รองลงมา คือ แผนการสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีกอนการวางแผนงาน (X = 4.13, S.D.= .837)          
ถัดมา คือ แผนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอยางถูกตองตามข้ันตอน (X = 4.04, S.D.= .794) 
วางแผนงานสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจของนโยบายหลัก (X = 3.97, S.D.= .780)         
วางแผนการจัดอาคารสถานท่ีเอ้ือตอการให บริการแบบ ครบวงจร (one stop service) (X = 3.96, 
S.D.= .778)  แผนการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีในการรวมวาง แผนงาน (X = 3.94, S.D.= 
.783) แผนการประชาสัมพันธ  ใหผู รับบริการไดทราบถึงเปาหมายของหนวยงาน  (X = 3.92,                 
S.D.= .778) และแผนการสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีกอนการวางแผนงาน (X = 3.92, S.D.= .828) 
ตามลําดับ   
 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัด
องคกร          

              (n = 378) 
การจัดองคกร X  S.D. ระดับ ลําดับ 

9. จัดตําแหนงงานตางๆ ในหนวยงาน ไดอยาง
เหมาะสมกับการใหบริการ 

4.01 .729 มาก 2 

10.จัดสายบังคับบัญชาใหมีการควบคุมดูแลเจาหนาท่ี                
ท่ีใหบริการ ใหเปนไปตามเปาหมาย วิสัยทัศน  

    พันธกิจ 

3.98 .770 มาก 4 

11.กําหนดขอบขายอํานาจหนาท่ีของตําแหนงแตละ
ตําแหนง และข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 

4.00 .794 มาก 3 

12.ข้ันตอนท่ีชัดเจนในการกระจายอํานาจจาก
ผูบังคับบัญชา 

4.04 .791 มาก 1 

13.การสื่อสารระหวางหนวยงานกับสวนกลาง          
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

3.97 .786 มาก 6 

14.นํานวัตกรรมดานเทคโนโลยี (IT) มาใชในการ
ใหบริการ ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

3.97 .725 มาก 5 

15.แสดงรายละเอียดข้ันตอนของการใหบริการ รวมท้ัง 
    กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ไวอยางชัดเจน 

3.96 .805 มาก 7 

16.แสดงตัวอยาง คํารอง แบบพิมพตางๆ เขียนติดไว 
    เปนตัวอยางพรอมท้ังปากกา หรือดินสอ 

3.92 .790 มาก 8 

17.จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการทํางาน             
และการใหบริการ 

3.91 .790 มาก 9 

รวม 3.97 .538    มาก 
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จากตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัดองคกร พบวา        
 กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัดองคกร โดยรวมมีความสําเร็จของการจัดการ
งาน อยูในระดับมาก  (X = 3.97, S.D.= .538)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความสําเร็จของการจัดการ
งานอยูในระดับมาก คือ ข้ันตอนท่ีชัดเจนในการกระจายอํานาจจากผูบังคับบัญชาถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
(X = 4.04, S.D.= .791)  รองลงมา คือ จัดตําแหนงงานตางๆ ในหนวยงาน ไดอยางเหมาะสมกับการ
ใหบริการ (X = 4.01, S.D.= .729)  กําหนดขอบขายอํานาจ หนาท่ีของตําแหนงแตละตําแหนง และ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน (X = 4.00, S.D.= .794)  จัดสายบังคับบัญชา ใหมีการควบคุมดูแล
เจาหนาท่ีท่ีใหบริการ ใหเปนไปตามเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ (X = 3.98, S.D.= .770)  นํานวัตกรรม
ดานเทคโนโลยี (IT) มาใชในการใหบริการ ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว (X = 3.97, S.D.= .725) การ
สื่อสารระหวางหนวยงานกับสวนกลาง เพ่ืออํานวย ความสะดวกในการใหบริการ (X = 3.97, S.D.= .786)  
แสดงรายละเอียดข้ันตอนของการใหบริการ รวมท้ังกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ไวอยางชัดเจน (X = 3.96, 
S.D.= .805)  แสดงตัวอยาง คํารอง แบบพิมพตางๆ เขียนติดไวเปนตัวอยางพรอมท้ังปากกา หรือดินสอ         
(X = 3.92, S.D.= .790) และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการทํางานและการใหบริการ (X = 
3.91, S.D.= .790)  ตามลําดับ   
 
ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา

เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัด
บุคลากรปฏิบัติงาน          

               (n = 378) 
การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับ ลําดับ 

18.พิจารณาคัดเลือกบุคลากรไดอยางเหมาะสม 4.02 .767 มาก 2 
19.มอบหมายหรือแตงตั้งบุคลากรท่ีใหบริการได  
    เหมาะสมตรงตามความรูความสามารถและศักยภาพ 

4.00 .803 มาก 5 

20.บุคลากรในหนวยงานมีจํานวนเพียงพอในการบริการ 3.98 .779 มาก 7 
21.การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 3.99 .787 มาก 6 
22.เจาหนาท่ี สามารถตอบขอสงสัย ใหขอมูลท่ีชัดเจน  
    ถูกตองและแมนยํา 

4.02 .783 มาก 3 

23.เจาหนาท่ี มีความกระตือรือรน ทุมเท ในการ   
    ใหบริการและปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนแลวเสร็จ 

4.01 .800 มาก 4 

24.บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามท่ี 
    หนวยงาน/องคกรกําหนด 

4.05 .880 มาก 1 

25.เจาหนาท่ีมีความเสมอภาคในการใหบริการตอ 
    ผูมาขอรับบริการ 

3.96 .776 มาก 8 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ)         
               (n = 378) 

การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับ ลําดับ 
26.เจาหนาท่ีมีความสุภาพออนนอมตอผูมาขอรับบริการ 3.88 .747 มาก 10 
27.เจาหนาท่ี มีทักษะการใชภาษากลางในการสื่อสาร  
    ไดเปนอยางดี รวมถึงความสามารถในการใชภาษา           

ท่ี 3  

3.79 .789 มาก 11 

28.มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรท่ี 
    ปฏิบัติงานดี  

3.91 .753 มาก 9 

รวม 3.96 .553 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
พบวา กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน โดยรวมมีความสําเร็จ
ของการจัดการงานอยูในระดับมาก  (X = 3.96, S.D.= .553)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความสําเร็จ
ของการจัดการงานอยูในระดับมาก คือ บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามท่ีหนวยงาน/องคกร
กําหนด (X = 4.05, S.D.= .880)  รองลงมาคือ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรไดอยางเหมาะสม (X = 4.02, 
S.D.= .767)  เจาหนาท่ี สามารถตอบขอสงสัย ใหขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตองและแมนยํา (X = 4.02, S.D.= .783) 
เจาหนาท่ี มีความกระตือรือรน ทุมเท ในการใหบริการและปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนแลวเสร็จ (X = 4.01, 
S.D.= .800)  มอบหมายหรือแตงตั้งบุคลากรท่ีใหบริการไดเหมาะสม ตรงตามความรูความสามารถและ
ศักยภาพ (X = 4.00, S.D.= .803) การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ (X = 3.99, S.D.=  .787) 
บุคลากรในหนวยงานมีจํานวนเพียงพอในการบริการ (X = 3.98, S.D.=  .779)  เจาหนาท่ีมีความเสมอภาคใน
การใหบริการตอผูมาขอรับบริการ (X = 3.96, S.D.=  .776)  มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดี (X = 3.91, S.D.=  .753)  เจาหนาท่ีมีความสุภาพออนนอมตอผูมาขอรับบริการ (X = 3.88, 
S.D.=  .747) และเจาหนาท่ี มีทักษะการใชภาษากลางในการสื่อสาร ไดเปนอยางดี รวมถึงความสามารถใน
การใชภาษาท่ี 3 (X = 3.79, S.D.=  .789)  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การ
อํานวยการ          

 (n = 378) 
การอํานวยการ X  S.D. ระดับ ลําดับ 

29. เปดโอกาสใหผูใชบริการเสนอความคิดเห็นตอ   
     เจาหนาท่ี เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ  
     ปรับปรุงการใหบริการ 

3.92 .790 มาก 5 

30. สั่งการตามลําดับข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา 3.88 .780 มาก 6 
31. ตัดสินใจใหบริการโดยยึดแผนการปฏิบัติงานท่ี  
     กําหนดไวเปนหลัก 

3.95 .794 มาก 4 

32. ใหอํานาจการตัดสินใจแกเจาหนาท่ีในระดับตาง ๆ   
     อยางเหมาะสม 

3.97 .752 มาก 1 

33. ปรึกษาหารือกับบุคลากรฝายตาง ๆ กอนการ
ตัดสินใจ 

3.87 .748 มาก 7 

34. การบริหารงานของหัวหนางานในหนวยงานมุงเนน        
     การปฏิบัติงาน ตามเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ  
     ขององคกรในการใหบริการประชาชน 

3.95 .764 มาก 3 

35. การบริหารงานของหัวหนางานในหนวยงาน ไม     
     สรางความกดดันใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  

3.97 .773 มาก 2 

รวม 3.93 .575     มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การอํานวยการ พบวา   
 กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การอํานวยการ โดยรวมมีความสําเร็จของการ
จัดการงานอยูในระดับมาก  (X = 3.93, S.D.=  .575)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความสําเร็จของการ
จัดการงานอยูในระดับมาก คือ ใหอํานาจการตัดสินใจแกเจาหนาท่ีในระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม (X = 
3.97, S.D.=  .752) รองลงมา คือ การบริหารงานของหัวหนางานในหนวยงาน ไมสรางความกดดันใหกับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน (X = 3.97, S.D.=  .773)  การบริหารงานของหัวหนางานในหนวยงาน มุงเนนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกรในการใหบริการประชาชน (X = 3.95, S.D.=  .764) 
ตัดสินใจใหบริการโดยยึดแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวเปนหลัก (X = 3.95, S.D.=  .794) เปดโอกาสให
ผูใชบริการเสนอความคิดเห็นตอเจาหนาท่ี เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงการใหบริการ (X = 
3.92, S.D.=  .790) สั่งการตามลําดับข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา (X = 3.88, S.D.=  .780) และ
ปรึกษาหารือกับบุคลากรฝายตาง ๆ กอนการตัดสินใจ (X = 3.87, S.D.=  .748)  ตามลําดับ 
 



68 

 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การ
ประสานงาน                                                                                    

(n = 378) 
การประสานงาน X  S.D. ระดับ ลําดับ 

36. มีการประสานงานท้ังภายในและภายนอกอยาง   
     ตอเนื่อง 

3.91 .771 มาก 8 

37. อํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีสามารถติดตอ  
     ประสานงานไดอยางคลองตัว 

3.94 .754 มาก 4 

38. มีผูประสานงานในการใหบริการประชาชน 3.92 .768 มาก 6 
39. มีเครื่องมือสื่อสารในการประสานงานอยาง

เหมาะสม 
3.91 .768 มาก 7 

40. มีการประสานความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน 
     กับสวนกลาง 

3.93 .757 มาก 5 

41. บุคลากรในหนวยงานมีความสัมพันธอันดีตอกัน 4.11 .789 มาก 1 
42. มีการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 
     ไดอยางเหมาะสม 

3.95 .776 มาก 3 

43. บริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานอ่ืน ๆ และผูท่ีมา   
     ติดตอ 

3.95 .752 มาก 2 

44. เอกสารเผยแพรขอมูล มีความเปนปจจุบันและ 
     ทันสมัย  

3.86 .756 มาก 9 

รวม 3.94 .562     มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน  ดาน การประสานงาน พบวา   
 กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การประสานงาน โดยรวมมีความสําเร็จของการ
จัดการงานอยู ในระดับมาก  (X = 3.94, S.D.=  .562)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความสําเร็จ           
ของการจัดการงานอยูในระดับมาก คือ บุคลากรในหนวยงานมีความสัมพันธอันดีตอกัน (X = 4.11,           
S.D.=  .789)  รองลงมา คือ บริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานอ่ืน ๆ และผูท่ีมาติดตอ (X = 3.95, S.D.     
=  .752)  มีการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชนไดอยางเหมาะสม (X = 3.95, S.D.=  .776)  
อํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีสามารถติดตอประสานงานไดอยางคลองตัว (X = 3.94, S.D.=  .754)            
มีการประสานความสัมพันธ อันดีระหวางหนวยงานกับสวนกลาง (X = 3.93, S.D.=  .757)  มีผู
ประสานงานในการใหบริการประชาชน (X = 3.92, S.D.=  .768)  มีเครื่องมือสื่อสารในการประสานงาน
อยางเหมาะสม (X = 3.91, S.D.=  .768)  มีการประสานงานท้ังภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง (X = 
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3.91, S.D.=  .771)  และเอกสารเผยแพรขอมูล มีความเปนปจจุบันและทันสมัย (X = 3.86, S.D.=  .756) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา

เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การ
รายงาน                                                                                    

                                                                          (n = 378) 

 
จากตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน

เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน  ดาน การรายงาน พบวา   
กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 

เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การรายงาน โดยรวมมีความสําเร็จของการจัดการ
งานอยูในระดับมาก  (X = 4.00, S.D.=  .797)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความสําเร็จของการจัดการ
งานอยูในระดับมาก คือ มีการประชุมชี้แจง เพ่ือรายงานกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวกับการ
ใหบริการ (X = 4.07, S.D.= 2.119) รองลงมา คือ มีการแจงสิทธิและประโยชนท่ีผูรับบริการควรทราบ
อยางสมํ่าเสมอ  (X = 4.00, S.D.=  .784)  มีการพิจารณาขอเสนอแนะหรือปญหาท่ีเกิดจากการใหบริการ 
(X = 3.99, S.D.=  .784)  และมีการรายงานขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานจากหนวยงานไป
ยังสวนกลาง (X = 3.98, S.D.=  .722) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงาน X  S.D. ระดับ ลําดับ 
45. มีการรายงานขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ 
     การปฏิบัติงานจากหนวยงานไปยังสวนกลาง 

3.98 .722 มาก 4 

46. มีการประชุมชี้แจง เพ่ือรายงานกรณีท่ีเกิดปญหา 
     และอุปสรรคท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 

4.07 2.119 มาก 1 

47. มีการพิจารณาขอเสนอแนะหรือปญหาท่ีเกิดจาก           
     การใหบริการ 

3.99 .784 มาก 3 

48. มีการแจงสิทธิและประโยชนท่ีผูรับบริการควรทราบ 
     อยางสมํ่าเสมอ 

4.00 .784 มาก 2 

รวม 4.00 .797     มาก 
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัด
งบประมาณ                                                                                    

                                                                          (n = 378) 

 
จากตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน

เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัดงบประมาณ พบวา   
กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 

เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ดาน การจัดงบประมาณ โดยรวมมีความสําเร็จของการ
จัดการงานอยู ในระดับมาก  (X = 4.00, S.D.=  .675)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความสําเร็จ           
ของการจัดการงานอยูในระดับมาก คือ การจัดสรรงบประมาณ มีการสํารวจความตองการสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ จากผูมารับบริการ เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร ท่ีจอดรถฯลฯ ( X = 4.01, 
S.D.=  .731) รองลงมา คือ การจัดสรรงบประมาณดานการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและสื่อ
ประชาสัมพันธไดเพียงพอเหมาะสม (X = 4.01, S.D.=  .762) ตามลําดับ 

 
4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอท่ี 1 ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับ
การเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 

สมมติฐานขอท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

 
สมมติฐานท่ี 1 ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการ

เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 
Ho: ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต

เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 
H1:  ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต

เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับนอย 

การจัดงบประมาณ X  S.D. ระดับ ลําดับ 
49. การจัดสรรงบประมาณ มีการสํารวจความตองการ 
    สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จากผูมารับบริการ  
    เชน อินเตอรเน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร ท่ีจอดรถ

ฯลฯ 

4.01 .731 มาก 1 

50. จัดสรรงบประมาณดานการซอมบํารุงรักษา    
    เครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธไดเพียงพอเหมาะสม 

4.01 .762 มาก 2 

รวม 4.00 .675     มาก 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการ
เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 

(n = 378) 
รายการ X  S.D. ระดับ ลําดับ 

1. ดานการวางแผน 4.01 .597 มาก 1 
2. ดานการจัดองคกร 3.97 .538 มาก 4 
3. ดานการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 3.96 .553 มาก 5 
4. ดานการอํานวยการ 3.93 .575 มาก 7 
5. ดานการประสานงาน 3.94 .562 มาก 6 
6. ดานการรายงาน 4.00 .797 มาก 3 
7. ดานการจัดงบประมาณ 4.00 .675 มาก 2 

รวม 3.97 .500     มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ
รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก พบวา   

กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ในทุกดาน มีความสําเร็จของการจัดการงาน อยูในระดับ
มาก (X = 3.97, S.D.=  .500)  จึงยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H 1 วา การจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน มีความพรอมของการ
จัดการงาน อยูในระดับมาก 
 

สมมติฐานขอท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 
 

สมมติฐานท่ี 2.1 กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

Ho: กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

H1: กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.10 ความคิดเห็นท่ีแตกตางของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน   
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนกตามเพศ    

 
Independent T test  

ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

 
 T test df Sig 
ยอดรวม .336 378.934 .738 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.10  เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการ
จัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนก 
ตามเพศ โดยรวม พบวา มีคา T = .336  และคา P value = 0. 738  ซ่ึงแสดงวามีคามากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H 1 วา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ 
ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

 
สมมติฐานท่ี 2.2 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน

ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 
Ho: กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา

เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 
H1:  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา

เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 
จําแนกตามอาย ุ

 
ANOVA 

ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

 
  

  

ผลรวมยก
กําลังสอง 

df 
คาเฉลี่ย
ยกกําลัง

สอง 
F Sig. 

ระหวางกลุม (Combined) 1.299 3 .433 1.741 .158 
ภายในกลุม 95.994 386 .249     
ยอดรวม 97.293 389       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.11  เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการ
จัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนก 
ตามอายุ โดยรวม พบวา  มีคา F = 1.741 และคา P value = 0.158  มีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H 1 วา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ ความสําเร็จ
ของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  

  

สมมติฐานท่ี 2.3 กลุมตัวอยางท่ีมี ระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของ
การจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน         
ไมแตกตางกัน 

Ho: กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

H1:  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน 
 
 
 



74 

 

ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 
จําแนกตามระดับการศึกษา       

                          
                                                       ANOVA 

ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

 

  

ผลรวมยก
กําลังสอง 

df 
คาเฉลี่ย
ยกกําลัง

สอง 
F Sig. 

ระหวางกลุม (Combined) 1.654 2 .827 3.346 .036* 
ภายในกลุม 95.639 387 .247     
ยอดรวม 97.293 389       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.12  เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการ
จัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนก 
ตามระดับการศึกษา โดยรวม พบวา  มีคา F = 3.346 และคา P value. = 0.039  มีคานอยกวา 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H 1 วา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
 

เนื่องจากคา P value  ท่ีมีนอยกวาคา 0.05 แสดงวา มีความแตกตางกันของความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ทําการเปรียบเทียบรายคู ดังแสดงในตารางท่ี  4.13 
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ตารางท่ี 4.13  การเปรียบเทียบรายคู ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนกตามระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา คาเฉลี่ยแตกตาง  
(I-J) 

ความ
ผิดพลาด
มาตรฐาน 

Sig. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี  -.10392* .05132 .044 

  ปริญญาโท -.26762 .13752 .052 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา ต่ํากวาปริญญาตรี .10392* .05132 .044 
  ปริญญาโท -.16370 .13793 .236 
ปริญญาโท ต่ํากวาปริญญาตรี .26762 .13752 .052 
  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา .16370 .13793 .236 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 เม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยดานระดับการศึกษา พบวา มีรายคูท่ี
แตกตางกัน 1 คู  ดังนี้  

1. ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกับ ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

 
สมมติฐานท่ี 2.4 กลุมตัวอยางท่ีมี รายไดตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของ   

การจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไม
แตกตางกัน 

Ho: กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

H1:  กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจ 
คนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตาง
กัน จําแนกตามรายไดตอเดือน    

                             
ANOVA 

ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

 

  

ผลรวมยก
กําลังสอง 

df 
คาเฉลี่ย
ยกกําลัง

สอง 
F Sig. 

ระหวางกลุม (Combined) 3.607 3 1.202 4.953 .002* 
ภายในกลุม 93.686 386 .243     
ยอดรวม 97.293 389       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.14  เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการ
จัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนก 
ตามรายไดตอเดือน โดยรวม พบวา  มีคา F = 4.953 และคา P value = 0.002  ซ่ึงแสดงวามีคานอยกวา 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H 1 วา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือน ตางกัน มี
ความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสู
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   

คา P Value ท่ีมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา มีความแตกตางกันของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง    
ท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน การเปรียบเทียบรายคู ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบรายคู ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนกตามรายได ตอเดือน  

 

รายไดตอเดือน รายไดตอเดือน คาแตกตางเฉลี่ย  
(I-J) 

ความ
ผิดพลาด
มาตรฐาน 

Sig. 

ต่ํากวา 15,000 บาท 15,001 – 30,000 บาท -.11674* .05502 .034 

 30,001 – 50,000 บาท -.24226* .07370 .001 

 สูงกวา 50,000 บาท -.40460* .18989 .034 

15,001 – 30,000 บาท ต่ํากวา 15,000 บาท .11674* .05502 .034 

 30,001 – 50,000 บาท -.12552 .07540 .097 

 สูงกวา 50,000 บาท -.28786 .19056 .132 

30,001 – 50,000 บาท ต่ํากวา 15,000 บาท .24226* .07370 .001 

 15,001 – 30,000 บาท .12552 .07540 .097 

 สูงกวา 50,000 บาท -.16234 .19677 .410 

สูงกวา 50,000 บาท ต่ํากวา 15,000 บาท .40460* .18989 .034 

 15,001 – 30,000 บาท .28786 .19056 .132 

 30,001 – 50,000 บาท .16234 .19677 .410 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15 เม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยดานรายไดตอเดือน พบวา มีรายคูท่ี
แตกตางกัน 3 คู  ดังนี้  

1. รายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกับ รายไดตอเดือน 
15,001 – 30,000 บาท 

2. รายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกับ รายไดตอเดือน 
30,001 – 50,000 บาท 

3. รายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกับ รายไดตอเดือน             
สูงกวา 50,000 บาท  
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สมมติฐานท่ี 2.5 กลุมตัวอยางท่ีมี ระดับชั้นยศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของ        
การจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไม
แตกตางกัน 

Ho: กลุมตัวอยางท่ีมีระดับชั้นยศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

H1:  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับชั้นยศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจ
คนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน

เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 
จําแนกตามระดับชั้นยศ          

                    
                                                       ANOVA 

ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

 

  

ผลรวมยก
กําลังสอง 

df 
คาเฉลี่ย
ยกกําลัง

สอง 
F Sig. 

ระหวางกลุม (Combined) .971 3 .324 1.296 .275 
ภายในกลุม 96.322 386 .250     

ยอดรวม 97.293 389       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.16  เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการ
จัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนก 
ตามระดับชั้นยศ โดยรวม พบวา  มีคา F = 1.296 และคา P value = 0.275  มีคามากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H0  และปฏิเสธสมมติฐาน H 1 วา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับชั้นยศ ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
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สมมติฐานท่ี 2.6 กลุมตัวอยางท่ีมี ประเภทผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน ตางกัน มีความ
คิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

Ho: กลุมตัวอยางท่ีมีประเภทผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน ไมแตกตางกัน 

H1:  กลุมตัวอยางท่ีมีประเภทผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน แตกตางกัน 

 
 

 

ตารางท่ี 4.17 เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 
จําแนกตามประเภทผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน        

                         
ANOVA 

ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 
เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

 
 

  
ผลรวมยก
กําลังสอง df 

คาเฉลี่ย
ยกกําลัง

สอง F Sig. 

ระหวางกลุม (Combined) 4.384 3 1.461 6.071 .000 
ภายในกลุม 92.909 386 .241     

ยอดรวม 97.293 389       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.17  เปรียบเทียบความแปรปรวนของความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการ
จัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนก 
ตามประเภทของใชบริการเขาออกจุดผานแดน โดยรวม พบวา มีคา F = 6.071 และคา P value. = 
0.000 มีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน H 1 วา กลุมตัวอยางท่ีมีประเภท
ของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน ตางกัน มีความคิดเห็นตอ ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
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เนื่องจากคา P ท่ีมีคา นอยกวา 0.05 แสดงวา มีความแตกตางกันของความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
ท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน การเปรียบเทียบรายคู ดังแสดงในตารางท่ี 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบรายคู ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน 

เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จําแนกตามประเภทผูใชบริการเขาออก
จุดผานแดน 

 

ประเภทของผูใชบริการ
เขาออกจุดผานแดน 

ประเภทของผูใชบริการ
เขาออกจุดผานแดน 

ความแตกตางเฉลี่ย 
(I-J) 

ความ
ผิดพลาด
มาตรฐาน 

Sig. 

นักทองเท่ียว ผูประกอบการ -.08912 .05980 .137 
 แรงงานตางดาว .26934* .08323 .001 
 อ่ืนๆ .02678 .07034 .704 
ผูประกอบการ นักทองเท่ียว .08912 .05980 .137 
 แรงงานตางดาว .35845* .08434 .000 

 อ่ืนๆ .11590 .07165 .107 

แรงงานตางดาว นักทองเท่ียว -.26934* .08323 .001 

 ผูประกอบการ -.35845* .08434 .000 

 อ่ืนๆ -.24256* .09212 .009 

อ่ืนๆ นักทองเท่ียว -.02678 .07034 .704 

 ผูประกอบการ -.11590 .07165 .107 

 แรงงานตางดาว .24256* .09212 .009 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 เม่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยดานประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผาน
แดน พบวา มีรายคูท่ีแตกตางกัน 3 คู  ดังนี้  

1. แรงงานตางดาว มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกับ นักทองเท่ียว 

2. แรงงานตางดาว มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกับ ผูประกอบการ 

3. แรงงานตางดาว มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกับ แตกตางกับ ผูใชบริการเขาออกจุด
ผานแดนประเภทอ่ืนๆ 
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ตาราง 4.19  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
สมมติฐาน (Ho) 

 

 
ผลลัพธการทดสอบ 

 

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 

ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสู
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 

ไมแตกตางกัน /  

กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็น
ตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการ 
เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน            
ไมแตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน /  

กลุมตัวอยางท่ีมีอายตุางกัน มีความคิดเห็น
ตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการ 
เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน            
ไมแตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน /  

กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน          
มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการ
จัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 / 

กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน        
มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการ
จัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียน  ไมแตกตางกัน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 / 

กลุมตัวอยางท่ีมีระดับชั้นยศตางกัน มีความ
คิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ
รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อาเซียน ไมแตกตางกัน 

ไมแตกตางกัน 
 

/  
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ตาราง 4.19  (ตอ) 
 

 
สมมติฐาน (Ho) 

 

 
ผลลัพธการทดสอบ 

 

 
ยอมรับ 

 
ปฏิเสธ 

กลุมตัวอยางท่ีมีประเภทผูเดินทางเขาออก
จุดผานแดน ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขา
เมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสู
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 / 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
 



 
 

  
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการ

เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได จากกลุมตัวอยางจํานวน 378 ชุด 
มาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS การวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการวิเคราะห
ขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค จากการศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
 1. ศึกษาความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสู
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

2. ศึกษาความคิดเห็นท่ีแตกตางของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน
เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

ท้ังนี้ จะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมและเปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานของ
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ใหสามารถรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ใหมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด ผลการศึกษามีดังนี้ 

5.1  ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
5.2  วิเคราะหผลการวิจัย 
5.3 การอภิปรายผล 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
 ในการวิจัยนี้ ทําการศึกษาความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ
รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน โดยการนําความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีความแตกตางกัน
ทางดานประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. รายได 5. ระดับชั้นยศ 
และ 6. ประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน ท่ีมีตอความสําเร็จของการจัดการงาน เพ่ือทราบถึง
ระดับของความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต
เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ตามหลักการบริหารงาน POSDCoRB ของกูลิคและเออรวิค (Gulick and 
Urwick) ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน (P) การจัดองคกร (O) การจัดบุคลากร (S) การอํานวยการ (D) 
การประสานงาน (Co) การรายงาน (R) และการจัดงบประมาณ (B) โดยมีสมมติฐานวา ความสําเร็จของ
การจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน จะอยู
ในระดับมาก และกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร แตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอ
ความสําเร็จในการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน ไมแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จของการจัดการงาน อยูในระดับมาก และกลุม
ตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และระดับชั้นยศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการจัดการงาน            
ไมแตกตางกัน แตกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประเภทผูใชบริการเขาออกจุด
ผานแดน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จในการจัดการงาน แตกตางกัน 
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5.2 วิเคราะหผลการวิจัย  
5.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 
ระดับชั้นยศ และประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ีและ         
รอยละโดยนําเสนอขอมูล ดังปรากฏผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม คือ 
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ดังนี้  

เพศ พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
จํานวน  200 คน คิดเปนรอยละ 52.80 สวนเพศหญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 47.20  

 อายุ พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน มีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 
155 คน คิดเปนรอยละ 41.00 รองลงมา อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 38.75 
อายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 16.45 และอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 3.80 ตามลําดับ  

ระดับการศึกษา พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน มีการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 50.20 รองลงมาคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 175 
คน คิดเปนรอยละ 46.25 และระดับปริญญาโท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.55 ตามลําดับ  

 รายได พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท 
จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 44.90 รองลงมา มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท จํานวน 143 
คน คิดเปนรอยละ 37.90 มีรายไดระหวาง 30,001-50,000 บาทจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.40 
และมีรายไดสูงกวา 50,000 บาท จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ 1.80 ตามลําดับ  

 ระดับชั้นยศ พบวา เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เปนตํารวจชั้นประทวน 
จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 37.40 รองลงมาคือ รองสารวัตร จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 36.45  
สารวัตร จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.85 และอ่ืนๆ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.30 ตามลําดับ 

 ประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน พบวา ผูใชบริการเขาออกจุดผานแดนท่ีเปน
นักทองเท่ียว จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 36.45 รองลงมา ผูประกอบการ จํานวน 124 คน คิดเปน 
รอยละ 32.85  ประเภทอ่ืนๆ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.90 และแรงงานตางดาว จํานวน 45 คน  
คิดเปนรอยละ 11.80 ตามลําดับ 
 

5.2.2 ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสู           
เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ประกอบดวย 1. การวางแผน 2. การจัดองคกร 3. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
4. การอํานวยการ 5. การประสานงาน 6. การรายงาน และ 7. การจัดงบประมาณ 

5.2.2.1 ผลสรุปความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ
รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน โดยรวมมีความสําเร็จของการจัดการงานอยูในระดับมาก ( X

= 3.97, S.D. = .500) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความสําเร็จของการจัดการงานในทุกดาน อยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานการวางแผน ( X = 4.01, S.D.= .597) รองลงมาคือ ดานการจัดงบประมาณ (X = 
4.00, S.D. = .675) ถัดมาคือ ดานการรายงาน ( X = 4.00, S.D. = .797) ดานการจัดองคกร ( X = 3.97, 
S.D. = .538) ดานการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ( X = 3.96, S.D. = .553) ดานการประสานงาน ( X = 
3.94, S.D. = .562) และดานการอํานวยการ ( X = 3.93, S.D. = .575) ตามลําดับ 
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5.2.2.2 สรุปผลการทดสอบ 
สมมติฐานขอท่ี 1 ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ

รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน อยูในระดับมาก 
สมมติฐานขอท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน มีความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคน

เขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ไมแตกตางกัน  
Ho: กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และระดับชั้นยศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อาเซียน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

H1:  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประเภทผูใชบริการเขาออก
จุดผานแดน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 

 
5.3 การอภิปรายผล  

จากการศึกษา พบวา ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือ
รองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ประกอบดวย หลักการบริหารงานแบบ POSDCoRB ท้ัง 7 
ดาน ไดแก 1. การวางแผน 2. การจัดองคกร 3. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 4. การอํานวยการ 5. การ
ประสานงาน 6. การรายงาน และ 7. การจัดงบประมาณ ซ่ึงหนวยตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน ควร
ตองมีการเตรียมพรอมในการจัดระบบการบริหารงานองคกร ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ในทุกมิติ เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน เม่ือเปดอยางเปนทางการ เพราะมีความสัมพันธ
ตอความสําเร็จของการจัดการงานโดยตรง  
 จากการศึกษา พบวา การจัดการงานโดยรวม มีความสําเร็จอยูในระดับมาก หากพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (S – Staffing) ดานการอํานวยการ (D-Directing) และดาน
การประสานงาน (Co- Coordinating) มีความสําเร็จนอยกวาดานอ่ืนๆ โดยดานการอํานวยการหรือการ
สั่งการ เปนการทําหนาท่ีของผูบังคับบัญชาในการจัดการงานในการอํานวยการหรือสั่งการ มีความสําเร็จ
นอยท่ีสุด ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการอํานวยการหรือสั่งการใดๆ ภายในหนวยตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
ชายแดน จะตองรอคําสั่งจากตรวจคนเขาเมืองสวนกลาง ทําใหการจัดการงานภายในองคกร รวมถึงการ
ใหบริการประชาชน เกิดการสะดุดและลาชาออกไป ผูบังคับบัญชาท้ังในหนวยงานตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดชายแดนและสวนกลาง จึงควรมอบอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการควบคุมและการตรวจสอบ
การใหบริการประชาชนแกพนักงาน เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในจุดนั้นใหมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ การศึกษา
ของศิริพร แจงใจบุญ (2553, บทคัดยอ) การบริหารจัดการดานการควบคุมและการตรวจสอบการ
ใหบริการประชาชนของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สวนดานการ
ประสานงาน และการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน มีความสําเร็จนอยรองลงมาจากดานอํานวยการ อาจมี
สาเหตุมาจากหนวยตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เปนดานตรวจคนเขาเมืองท่ีเปดข้ึน เพ่ือรองรับการ
เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ทําใหการบริหารจัดการงานและองคกร ในบางระบบงานยังไมลงตัว
เทาท่ีควร ไมวาจะเปนดานการอํานวยการสั่งการ การประสานงานท้ังภายในหนวยหรือประสานไปยัง
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ตรวจคนเขาเมืองสวนกลาง ซ่ึงมีระยะทางคอนขางไกลกัน รวมถึงการวางผังองคกรและการจัดบุคลากร   
ในการปฏิบัติงาน จึงควรหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพ่ือพรอมสําหรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน ท้ังในดานการปรับปรุงโครงสรางองคการใหมีการ
แบงงานและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและรวดเร็ว ดานการประสานงาน ควรมีขอมูลพ้ืนฐาน 
เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือเอ้ือตอการติดตอประสานงานท่ีสามารถใชไดอยางท่ัวถึง และใน
ดานการจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามภาระหนาท่ีเพ่ือการ
จัดการงานไดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีและใหบริการประชาชนไดดี ซ่ึงสอดคลองกับ การศึกษาของ สุวัฒน กันภูมิ 
(2559, บทคัดยอ) เรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารของฝายบริหารทรัพยสิน การรถไฟแหงประเทศไทยท่ี
ทําการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบริหารงาน ประกอบดวย ดานการควบคุม ดานการบังคับบัญชา ดาน
การประสานงาน ดานการวางแผน และดานการจัดองคการ  
 
5.4 ขอเสนอแนะ 

ขอท่ี 1 การวางแผนงาน เปนข้ันแรกในการจัดการงานในทุกระบบ ดังนั้น เพ่ือใหไดรับ
ความสําเร็จในการจัดการงาน จึงตองมีการสํารวจความตองการของผูมีสวนรวม หนวยตรวจคนเขาเมือง 
จังหวัดชายแดน จึงจําเปนตองสํารวจขอมูลกอนการวางแผน เพ่ือใหแผนงานออกมาดี ชัดเจนและตรง
วัตถุประสงค 

ขอท่ี 2 การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ควรจัดสายบังคับบัญชาและหนาท่ีท่ีบุคลากรตองปฏิบัติให
เหมาะสมตรงกับความรูและศักยภาพ รวมถึงการสนับสนุนสงเสริมใหความรูเพ่ิมเติม จะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลในการทํางานอยางเต็มท่ี ทําใหเกิดความสําเร็จในงานข้ึนได 

ขอท่ี 3 การอํานวยการ เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของงาน หาก
ผูบังคับบัญชา มีการสั่งการท่ีชัดเจน เขาใจงาย และเปนธรรม การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาก็จะ
เปนไปอยางราบรื่นและรวดเร็ว การอํานวยการอาจหมายรวมถึง การสนับสนุนใหงานสําเร็จลุลวงไปได
อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย  

ขอท่ี 4 การประสานงาน สําหรับหนวยงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน การประสานงาน 
ถือเปนเรื่องสําคัญในการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง ท้ังการประสานงานภายในหนวยเอง การประสานงาน
ระหวางหนวยกับตรวจคนเขาเมืองท่ีเปนสวนกลาง ซ่ึงมีระยะทางหางไกลกัน หรือการประสานงานกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี รวมประชาชนในพ้ืนท่ีและผูผานเขาออกจุดผานแดน เพราะการ
ปฏิบัติงานจุดนั้น มีความหลากหลายท้ังเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการสื่อสารท่ี
ถูกตอง รวดเร็ว และประสานงานใหเขาใจตรงกัน เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในงานข้ึนได  
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แบบสอบถามประกอบการศึกษาอิสระ 

เร่ือง  ความสําเร็จของการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน  

เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ใชเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลประกอบการศึกษาอิสระ โดยผลการศึกษาครั้งนี้ จะนํามาใชเพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขต

เศรษฐกิจพิเศษอาเซียน คําตอบของทาน มีคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัย ขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงและ

สมบูรณจะชวยใหการวิจัยดําเนินไปดวยความถูกตอง ผูวิจัยจึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน โปรด

ตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานใหครบทุกขอ และผูวิจัยจะเก็บขอมูลท่ีไดรับจากทานไวเปน

ความลับ โดยจะนําไปใชเพ่ือสรุปผลการศึกษา ในภาพรวมเทานั้น  
 

สวนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง : โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมขอความลงใน….ซ่ึงตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับ

ตัวทาน 

1. เพศ   

  (1) ชาย    (2) หญิง 

2. อายุ  

 (1) 20 - 29 ป   (2) 30 – 39  ป    

 (3) 40 – 49  ป   (4) 50 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

  (1) ต่ํากวาปริญญาตรี   (2) ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

  (3) ปริญญาโท   (4) สูงกวาปริญญาโท     

4. รายได 

  (1) ต่ํากวา 15,000 บาท  (2) 15,001 – 30,000 บาท 

  (3) 30,001 – 50,000 บาท  (4) สูงกวา 50,000 บาท        

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjun8rOosPbAhVKYo8KHQdEB5MQjRx6BAgBEAU&url=https://bits2555.wordpress.com/2013/09/09/post1/rmutr/&psig=AOvVaw0mcc4Az692NQMgTChwJ1lG&ust=1528519824474613
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5. ระดับชั้นยศ 

  (1) ชั้นประทวน    (2) รองสารวัตร 

  (3) สารวัตร     (4) รองผูกํากับ     

6. ประเภทของผูใชบริการเขาออกจุดผานแดน 

 (1)  นักทองเท่ียว   (2) ผูประกอบการ   

  (3)  แรงงานตางดาว   (4) อ่ืนๆ............................. 

 

  

สวนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการงานตรวจคนเขาเมือง

จังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 

โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จของการจัดการ

งานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชายแดน เพ่ือรองรับการเขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน วา

ทานเห็นดวยมากนอยเพียงใด และโปรดใสเครื่องหมาย   ลงในชองขวามือท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของทานโดยมีเกณฑการใหคะแนน แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน อยูในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน อยูในระดับ มาก 

3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน อยูในระดับ ปานกลาง 

2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน อยูในระดับ นอย 

1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอความสําเร็จของการจัดการงาน อยูในระดับ นอยท่ีสุด 
 

ขอ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ตอความสําเร็จของการจัดการงาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 

1 

การวางแผน 

แผนการสํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีกอน 

การวางแผนงาน 

     

2 วางแผนงานสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

ของนโยบายหลัก 
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ขอ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ตอความสําเร็จของการจัดการงาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

3 การวางแผนท่ีเปนระบบ โดยใชขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ

กอนการวางแผน 

     

4 แผนการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 

ในการรวมวางแผนงาน 

     

5 แผนการประชาสัมพันธใหผูรับบริการไดทราบถึงเปาหมาย            

ของหนวยงาน 

     

6 แผนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานอยางถูกตอง            

ตามข้ันตอน 

     

7 วางแผนการจัดอาคารสถานท่ีเอ้ือตอการใหบริการ       

แบบครบวงจร (one stop service) 

     

8 วางแผนจัดตั้งสถานท่ีจุดผานแดนฯ อยูในจุดท่ีเหมาะสม      

 

9 

การจัดองคกร 

จัดตําแหนงงานตางๆ ในหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม          

กับการใหบริการ 

     

10 จัดสายบังคับบัญชา ใหมีการควบคุมดูแลเจาหนาท่ี                

ท่ีใหบริการ ใหเปนไปตามเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

     

11 กําหนดขอบขายอํานาจ หนาท่ีของตําแหนงแตละตําแหนง 

และข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 

     

12 ข้ันตอนท่ีชัดเจนในการกระจายอํานาจจากผูบังคับบัญชา 

ถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

     

13 การสื่อสารระหวางหนวยงานกับสวนกลาง เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการใหบริการ 

     

14 นํานวัตกรรมดานเทคโนโลยี (IT) มาใชในการใหบริการ  

ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

     

15 แสดงรายละเอียดข้ันตอนของการใหบริการ รวมท้ัง 

กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ ไวอยางชัดเจน 
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ขอ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ตอความสําเร็จของการจัดการงาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

16 แสดงตัวอยาง คํารอง แบบพิมพตางๆ เขียนติดไว 

เปนตัวอยางพรอมท้ังปากกา หรือดินสอ 

     

17 จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการทํางานและ 

การใหบริการ 

     

 

18 

การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

     

19 มอบหมายหรือแตงตั้งบุคลากรท่ีใหบริการ ไดเหมาะสม 

ตรงตามความรูความสามารถและศักยภาพ 

     

20 บุคลากรในหนวยงานมีจํานวนเพียงพอในการบริการ      

21 การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ      

22 เจาหนาท่ี สามารถตอบขอสงสัย ใหขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง

และแมนยํา 

     

23 เจาหนาท่ี มีความกระตือรือรน ทุมเท ในการใหบริการ 

และปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนแลวเสร็จ 

     

24 บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามท่ี 

หนวยงาน/องคกรกําหนด 

     

25 เจาหนาท่ีมีความเสมอภาคในการใหบริการตอ 

ผูมาขอรับบริการ 

     

26 เจาหนาท่ีมีความสุภาพออนนอมตอผูมาขอรับบริการ      

27 เจาหนาท่ี มีทักษะการใชภาษากลางในการสื่อสาร ไดเปน

อยางดี รวมถึงความสามารถในการใชภาษาท่ี 3  

     

28 มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดี       

 

29 

การอํานวยการ 

เปดโอกาสใหผูใชบริการเสนอความคิดเห็นตอเจาหนาท่ี 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงการใหบริการ 

     

30 สั่งการตามลําดับข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา      
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ขอ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ตอความสําเร็จของการจัดการงาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

31 ตัดสินใจใหบริการโดยยึดแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว

เปนหลัก 

     

32 ใหอํานาจการตัดสินใจแกเจาหนาท่ีในระดับตาง ๆ อยาง

เหมาะสม 

     

33 ปรึกษาหารือกับบุคลากรฝายตาง ๆ กอนการตัดสินใจ      

34 การบริหารงานของหัวหนางานในหนวยงาน มุงเนนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกร 

ในการใหบริการประชาชน 

     

35 การบริหารงานของหัวหนางานในหนวยงาน ไมสรางความ

กดดันใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  

     

 

36 

การประสานงาน 

มีการประสานงานท้ังภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง 

     

37 อํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีสามารถติดตอ

ประสานงานไดอยางคลองตัว 

     

38 มีผูประสานงานในการใหบริการประชาชน      

39 มีเครื่องมือสื่อสารในการประสานงานอยางเหมาะสม      

40 มีการประสานความสัมพันธอันดีระหวางหนวยกับ

สวนกลาง 

     

41 บุคลากรในหนวยงานมีความสัมพันธอันดีตอกัน      

42 มีการประสานงานระหวางหนวยงานกับชุมชน 

ไดอยางเหมาะสม 

     

43 บริการขอมูลขาวสารแกหนวยงานอ่ืน ๆ และผูท่ีมาติดตอ      

44 เอกสารเผยแพรขอมูล มีความเปนปจจุบันและทันสมัย       

 

45 

การรายงาน  

มีการรายงานขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

จากหนวยงานไปยังสวนกลาง 
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ขอ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ตอความสําเร็จของการจัดการงาน 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

46 มีการประชุมชี้แจง เพ่ือรายงานกรณีท่ีเกิดปญหาและ

อุปสรรคท่ีเก่ียวกับการใหบริการ 

     

47 มีการพิจารณาขอเสนอแนะหรือปญหาท่ีเกิดจากการ

ใหบริการ 

     

48 มีการแจงสิทธิและประโยชนท่ีผูรับบริการควรทราบ 

อยางสมํ่าเสมอ 

     

 

49 

การจัดงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณ มีการสํารวจความตองการ 

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จากผูมารับบริการ เชน 

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร ท่ีจอดรถฯลฯ  

     

50 จัดสรรงบประมาณดานการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ 

และสื่อประชาสัมพันธไดเพียงพอเหมาะสม 

     

 

ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางยิ่งท่ีใหความอนุเคราะหและความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 

                                                                   นายวิโรจน สวุรรณประเสริฐ 

           นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

     วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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ประวัติผูวิจัย    
 

ชื่อ – สกุล ด.ต.วิโรจน  สุวรรณประเสริฐ 
วัน เดือน ปเกิด 28 เมษายน 2514 
สถานท่ีเกิด จังหวัดนครปฐม 
ท่ีอยูปจจุบัน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
สถานท่ีทํางาน ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครปฐม 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประสบการณทํางาน  
 1 กุมภาพันธ 2536 ผูบังคับหมู กองกํากับการศูนยรวมขาว  

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
 16 สิงหาคม 2538 ผูบังคับหมู ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา 

กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3 
 1 มกราคม 2539 ผูบังคับหมู งาน 4 ฝาย 1 ดานตรวจคนเขา 

ทาอากาศยานกรุงเทพ กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2 
 16 กุมภาพันธ 2542 ผูบังคับหมู ดานตรวจคนเขาเมืองสังขละบุรี 
 กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3 

 1 กุมภาพันธ 2552 ผูบังคับหมู ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
ศูนยตรวจคนเขาเมืองภาคกลาง 

 15 พฤษภาคม 2561 ผูบังคับหมู ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดนครปฐม 
กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3 
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