
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดประสบปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เชน (1) การขาดภาวะผูนําในการตัดสินใจของผูบริหารบางสวนของ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (2) ผูบริหารบางสวนไมเห็นความสําคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถใหแกพนักงาน
เจาหนาที ่และ (3) การเปดโอกาสใหพนักงานเจาหนาที่เพ่ิมขีดความสามารถดานกฎหมายไมเทาเทียมกัน

การ วิจัย เรื่องนี้ เปนการ วิจัย เชิงสํา รวจ  เครื่อง มือที่ ใช ในการวิ จัย เปนแบบสอบถา ม ประช ากร ที่ ใ ช
ในการศึกษา คือ พนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่ปฏิบัติงานใน 9 หนวยงาน จํานวน 3,432 คน กลุม
ตัวอยา งซ่ึงเปน ตัวแท นของปร ะช ากรดังกลา ว ไดมาจากกา รคํ านวณโดยใ ชสูตร ของ ทา โร  ย ามาเน 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97.50% และความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.025
มีจํานวน 1,092 คน 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน คือ ปญหาและแนวทางการ
เสริมสรางการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่จัดกลุม
และวิเคราะหตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB ที่ประกอบดวย 11 ดาน ไดแก (1) การบริหารนโยบาย 
(Policy) (2) การบริหารอํานาจหนาที(่Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เก่ียวของ
กับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองคการ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย 
(Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) 
และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) และตัวแปรตาม คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของแนวทางการเสริมสรางการ
บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง วิเคราะหขอมูลโดยใช
คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดหรือความหมายของปญหา การเสริมสราง การบริหารจัดการ 
และขีดความสามารถ จากนักวิชาการมาสรุปเปนความคิดเห็นของผูศึกษาเองในการใหความหมายของคําตาง ๆ 
เพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี ้ดังนี้

1. ปญหา หมายถึง อุปสรรค หรือขอขัดของเก่ียวกับการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ 
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่จะตองไดรับการแกไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 
ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดาน

2. การเสริมสราง หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่มีการวางแผนกําหนดทิศทางไวลวงหนาโดยจะตองทําใหมี
คุณภาพข้ึน หรือเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนของการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดาน

3. การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และ
หรือพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง หรือ
บุคลากรของสํานักงานตรวจคนเขา เมืองในการเพ่ิมขีดความสามารถ ทั้งนี้  ตามกรอบแนวคิด PAMS-
POSDCoRB 11 ดาน

4. ขีดความสามารถ หมายถึง ความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติหนาที่ และทัศนคติของพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ที่มีสวนชวยสนับสนุนใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนได ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิด PAMS-POSDCoRB 11 ดาน

1. สรุปผลการศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการในการเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 11 ดาน 

2. สรุปผลการศึกษาแนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 11 ดาน

3. สรุปผลการศึกษายุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน
เจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง พบวากลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมาก 

1. ผูบริหารของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรมีการวางแผนเก่ียวกับการเพ่ิมขีดความสามารถดานกฎหมาย
ของพนักงานเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน รวมทั้งควรมีการประเมินผลดวย 

2. ผูบริหารของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรเปดโอกาสและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถดานกฎหมาย
ของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งควรปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ดวย

3. สํานักงานตรวจคนเขาเมืองควรสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถดานกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองใหเปนไปในทิศทางที่เอ้ือประโยชนตอสังคมหรือสวนรวม เชน การใชกฎหมาย
ใหสอดคลองกับสภาพของสังคมที่เปล่ียนแปลง และสถานการณความม่ันคง รวมทั้งควรมีการประเมินผลดวย 
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