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          กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย
มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญเช่น การตรวจบุคคลและพาหนะที่เข้า-ออกราชอาณาจักร การจับกุมผู้กระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เท่าที่ผ่านมา การบริหารจัดการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้ประสบ
ปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชน 
ตัวอย่างเช่น  
          1. ด้านการเกิดประโยชน์สุขของประชาชน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ไม่ได้ด าเนินการ 
ที่มีเป้าหมายเพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศให้มากเท่าที่ควร เช่น การไม่น ารายชื่อบุคคล
ต้องห้ามลงในฐานข้อมูลตรวจสอบบุคคลต้องห้ามในทันที 
          2. ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ขาดการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
          3. ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานโดยตรงน้อยเกินไปจึงท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า และ 
          4. ด้านการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ไม่ได้จัดให้มีระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มาก
เท่าที่ควร  

ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 

          1. ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชน
ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
          2. ศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการควบคุมและการตรวจสอบ 
การให้บริการประชาชนของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
          3. ศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการด้านการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชนของ 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
                                                           
          การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ทั้งหมด ซึ่งมีจ านวน 1,213 คน และใช้ประชากรทั้งหมด 
มาเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี ้
                  

          1. ผลการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน 
          2. ผลการศึกษาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และส่วนที่เหลือเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน 
          3. ผลการศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในภาพรวมในปัจจุบันการบริหารจัดการด้านการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชนในเรื่องการตรวจ
หนังสือเดินทางของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีต 

สรุปผลและอภิปรายผล 

                                                                      
          1. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ควรก าหนดนโยบาย และมาตรการที่ชัดเจน และต่อเนื่องในการ
ด าเนินการด้านการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชนที่มีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ และควรมีการประเมินผลในเรื่องดังกล่าวเพื่อน าไปปรับปรุงหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม  
          2. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ควรก าหนดนโยบาย และมาตรการที่ชัดเจน และต่อเนื่องในการมอบ 
และเพิ่มอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมและการ
ตรวจสอบการให้บริการประชาชนในเรื่องการตรวจหนังสือเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าที่
ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
          3. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ควรให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มมากขึ้น เช่น 
การน าระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ มาใช้ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าและออก
ราชอาณาจักรได้ด้วยตนเองเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจหนังสือเดินทางให้รวดเร็วขึ้น และควรเร่งพัฒนาระบบให้มี
ความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
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          1. ค าว่า “การบริหารจัดการ” ผู้ศึกษาได้น าความหมายของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550: 3-4) มาเป็นพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาโดยหมายถึง แนวทางการด าเนินงาน หรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 น ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชนให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
           2. ค าว่า “การควบคุมและการตรวจสอบ” ผู้ศึกษาได้น าความหมายของนักวิชาการมาสรุปเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยหมายถึง การด าเนินการเพื่อการควบคุมและการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ หรือการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเรื่องการตรวจหนังสือเดินทางของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
           3. ค าว่า “การให้บริการประชาชน” ผู้ศึกษาได้น าความหมายของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549: 38) มาปรับใช้เป็นแนวทางหลักหรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาครั้งนี้ โดยหมายถึง  
การบริหารจัดการ หรือการด าเนินการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ที่มุ่งให้ประชาชนผู้รับบริการและประเทศได้รับประโยชน์ 
           4. ผู้ศึกษาได้น า “แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้านตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” มาเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัย แต่ในที่นี้ ผู้ศึกษาได้น ามาปรับใช้เพียง 6 ด้าน โดยตัด “ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ” ออก เนื่องจากได้เน้นการศึกษา “ด้านการควบคุมและการตรวจสอบ” 
โดยหมายถึง การบริหารจัดการแนวทางหนึ่ง หรือกรอบแนวคิดหลัก หรือตัวชี้วัดที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการประชาชนของกองบังคับ
การตรวจคนเข้าเมือง 2 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ (1) การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) 
การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ (3) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า (4)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ และ (6) การอ านวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตัวแปรอิสระ คือ ปัญหาและแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการควบคุมและการตรวจสอบการให้บริการ
ประชาชนของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ที่จัดกลุ่มและวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด ตัวแปรตาม คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการควบคุมและการ
ตรวจสอบการให้บริการประชาชนของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 


