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สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดประสบปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
เจา หนา ที่สํา นักงานตรวจคนเขา เมือง เชน (1) การขาดภาวะผูนํา ในการตัดสินใจของผูบริหารบางสวนของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (2) ผูบริหารบางสวนไมเห็นความสําคัญของการเพิ่มขีดความสามารถใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ และ (3) การเปดโอกาสใหพนักงานเจาหนาที่เพิ่มขีดความสามารถดานกฎหมายไมเทาเทียมกัน

1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง
2. ศึกษาแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเจา หนา ที่สํา นักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
3. ศึกษายุท ธศาสตรการเสริมสร า งการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของพนักงานเจา หนา ที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดหรือความหมายของปญหา การเสริมสรา ง การบริหารจัดการ
และขีดความสามารถ จากนักวิชาการมาสรุปเปนความคิดเห็นของผูศึกษาเองในการใหความหมายของคํา ตา ง ๆ
เพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1. ปญหา หมายถึง อุปสรรค หรือขอขัด ของเกี่ย วกับ การบริหารจั ดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรื อ
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่จะตองไดรับการแกไ ข ปรับปรุง หรือพัฒ นา
ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดาน
2. การเสริมสราง หมายถึง การเปลี่ย นแปลงที่มีการวางแผนกํา หนดทิศทางไวลวงหนา โดยจะตองทํา ให มี
คุณภาพขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดาน
3. การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของสํา นักงานตรวจคนเขา เมือง และ
หรือพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อใหบรรลุเปา หมายของสํา นักงานตรวจคนเขา เมือง หรือ
บุค ลากรของสํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมือ งในการเพิ่ม ขี ด ความสามารถ ทั้ ง นี้ ตามกรอบแนวคิ ด PAMSPOSDCoRB 11 ดาน
4. ขีดความสามารถ หมายถึง ความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหนา ที่ และทัศนคติของพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่มีสวนชวยสนับสนุนใหสํานักงานตรวจคนเขา เมืองบรรลุเปา หมายตาม
วิสัยทัศนได ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดาน

การวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถาม ประชากรที่ ใ ช
ในการศึกษา คือ พนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่ปฏิบัติงานใน 9 หนวยงาน จํานวน 3,432 คน กลุม
ตั ว อย า งซึ่ ง เป น ตั ว แทนของประชากรดั ง กล า ว ได ม าจากการคํ า นวณโดยใช สู ต รของ ทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อมั่ น 97.50% และความคลาดเคลื่อ นของการสุ ม ตัว อยา งที่ร ะดับ 0.025
มีจํานวน 1,092 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ครั้งนี้ ผูศึกษาไดกํา หนดตัวแปรอิส ระหรือตัวแปรตน คือ ปญหาและแนวทางการ
เสริมสรางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่จัดกลุม
และวิ เคราะหตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ป ระกอบดวย 11 ด า น ไดแก (1) การบริห ารนโยบาย
(Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที(่ Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เกี่ย วของ
กับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Staffing) (8) การอํา นวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting)
และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) และตัวแปรตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของแนวทางการเสริมสรา งการ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขา เมือง วิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. สรุปผลการศึกษาปญหาเกี่ย วกับการบริหารจัดการในการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเจา หนา ที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 11 ดาน
2. สรุปผลการศึกษาแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานเจา หนา ที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 11 ดาน
3. สรุปผลการศึกษายุท ธศาสตรการเสริมสรา งการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขี ดความสามารถของพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวากลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมาก

1. ผูบริหารของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถดา นกฎหมาย
ของพนักงานเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน รวมทั้งควรมีการประเมินผลดวย
2. ผูบริหารของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรเปดโอกาสและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถดานกฎหมาย
ของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งควรปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ดวย
3. สํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถดา นกฎหมายของพนักงานเจา หนา ที่
สํา นักงานตรวจคนเขา เมืองใหเปน ไปในทิศทางที่เอื้อประโยชนตอสังคมหรือสวนรวม เชน การใชกฎหมาย
ใหสอดคลองกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และสถานการณความมั่นคง รวมทั้งควรมีการประเมินผลดวย
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