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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยใช้ส�ำหรับเป็นแหล่งข้อมูลศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่เกี่ยวโดยตรงในการปฏิบัติงาน
ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมจ�ำนวน 20 คน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(Indepth Interview)
ผลการศึกษา พบว่า การจะพัฒนาบุคลากรต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ควรมีการค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้
เกีย่ วกับหนังสือเดินทางหรือกระบวนการผลิตหนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางปลอม การให้ขอ้ มูลการ
กระท�ำผิดที่ทันสมัย รวมไปถึงการให้ความรู้ หรือประสบการณ์ในการสังเกตผู้โดยสาร ความพึงพอใจ
คือสิ่งส�ำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ต้อง มีการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส�ำคัญในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยีต่างๆ การเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีควบคู่
กบประสบการณ์ในการท�ำงาน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย นโยบายกิจกรรมที่ควรมี คือ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในองค์ ก รระหว่ า งผู ้ บั ง คั บ ชากั บ ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ ต้ บั ง คั บ ชา การฝึ ก อบรมทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าการทาง
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ด้านอาชญวิทยา ภาษาต่างประเทศ การตรวจสอบหนังสือเดินทาง และกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้
ในสายงานขาเข้า งานขาออก งานตรวจลงตรา งานธุรการเพือ่ พัฒนาศักยภาพตาํ รวจตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยางเชี่ยวชาญ
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Abstract

The objective of this research was to study and to determine the activities the
development approach for immigration police officers at Suvarnabhumi Airport.
This research applies with the qualitative research. The sample of this research
was the experts who have direct responsibilities in immigration police operations
at Suvarnabhumi Airport total 20 people via In-depth Interview.
The study revealed that to develop immigration police officers at
Suvarnabhumi Airport should be considered on taking into the fundamental
human rights and freedom, the training to distinguish the counterfeit passport
or production process of illegal passport, providing up-to-date crime data
including knowledges and experiences about passenger observation. Satisfaction
is important in order to provide motivation to the officers and also encourage
personnel to recognize the essential on obtaining the knowledge about the
operation such as regulations, disciplines, advanced technologies, and preparation
for any change new crime patterns. The latest technology should come along
with the working experiences.
The recommendation from the research, the expected activities are
relationship strengthening activities in the organization between leaders and
followers, academic training in criminology, foreign languages, passport checking,
and knowledge training about arrival, departure, patrolling, and administrative
work in order to proficiently improve potentials of immigration police officers at
Suvarnabhumi Airport.
Keywords: Development approach / Immigration police / Suvarnabhumi
Airport
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สังคมไทยปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือรายได้อันดับ 1 ของไทย เมื่อ นักท่อง
เทีย่ วตัดสินใจทีจ่ ะท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศไทย การด�ำเนินกิจกรรมบริการด้านการน�ำเทีย่ ว อาทิ เช่น บริการ
ด้านการเดินทาง บริการด้านอาหารและการพักแรม และบริการด้านการน�ำเที่ยว ซึ่ง ด�ำเนินการโดย
หวังผลก�ำไร ที่ต้องอาศัยแรงงานและการลงทุนสูงโดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มี การวางแผน การจัด
องค์การ และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยวโดยตรงและ
โดยอ้อม เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภายในประเทศ การป้องกันอาชญากรรมจึงมีความจ�ำเป็นใน
เรือ่ งของการปฏิบตั งิ านตรวจคนเข้าเมืองเป็นงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความมัน่ คงและความปลอดภัย
ของประเทศ การปฏิบตั งิ านจึงมีความสัมพันธ์และใกล้ชดิ กับประชาชนผูใ้ ช้บริการ รวมทัง้ นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย ซึง่ มีหลายเชือ้ ชาติ หลายภาษา งานตรวจคนเข้าเมือง
ถือว่าเป็นงานทีท่ า้ ทายและต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า ทัง้ ยังต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ในการตัดสินใจในกรณีมีการจับกุมผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายอาญา และ
กฎหมายอื่นๆ ที่ให้อ�ำนาจไว้ส�ำหรับงาน บริการจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง หาก
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นต�ำรวจตรวจคน เข้าเมืองก็จะต้องได้รับโทษ ซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาและการ
พิจารณาทัณฑ์ทางวินัย (ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง, 2556)
การปฏิบัติงานจะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ถือว่าเป็นงานที่ต้องเสี่ยงกับชื่อเสียง และ
ต�ำแหน่งหน้าที่การงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนจึงต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ต้องมีความ อดทน
อดกลั้นจากการถูกสบประมาทจากผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้อง ควบคุม
อารมณ์ ควบคุมตัวเองให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับและวินัยของทางราชการ เพื่อหลีกเลี่ยง การถูก
ร้องเรียนอันเกิดจากการได้รบั บริการทีไ่ ม่เป็นธรรม สภาพการณ์เช่นนีย้ อ่ มท�ำให้เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
มีความเครียดทางอารมณ์ทำ� ให้การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการนักท่องเทีย่ วจึงอาจไม่ มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ปฏิบัติงานจึงท�ำงานที่มี ผลกระทบกบ
การด�ำเนินชีวิตตามปกติสุขของต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลายประการ ทั้ง
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัย ผลกระทบต่อครอบครัว นอกจากนี้ เนือ่ งจากการท�ำงานทีไ่ ม่เป็น
เวลา การท�ำงานหนักต่อเนื่อง เนื่องจากการมีเที่ยวบินเข้าและออกมาก มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวปริมาณ
มากและมีผลกระทบต่อสังคมจากการลงสื่อทางสังคมต่างๆ (รายงานประจ�ำปี 2560 ส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ,2560)
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาความรู้ความสามารถและทักษะในด้านภาษาของเจ้าหน้าที่ ส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่มีการตกลงกันให้มีการด�ำเนินการเป็นภาษากลางในการ
สื่อสาร แม้มีการด�ำเนินการจัดอบรม แต่ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆ และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งภาษาเป็นทักษะ
ที่ต้องมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ทั้งยังไม่ได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ท�ำให้การพัฒนาด้านทักษะทางภาษาไม่บรรลุผลเต็มที่เท่าที่ควร การจัดประเภทการให้ความรู้ด้าน
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ภาษายังไม่ตรงกบความต้องการดังนั้น รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมจิ งึ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้ตำ� รวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีทั้งประสิทธิภาพในการท�ำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยค�ำนึงถึงรูปแบบให้ผู้ปฏิบัติงาน ท�ำงานที่ดี
มีความกระตือรือร้น สนใจ และตั้งใจท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่การด�ำเนินชีวิตที่มีความสุข พร้อมทั้งมีการ
ท�ำงานร่วมกนทีก่ อ่ ให้เกิดผลดีทสี่ ดุ ตามความคาดหวังของสังคม ในการท�ำงานของ ต�ำรวจตรวจคนเข้า
เมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง, 2556)
อย่างไรก็ตาม การศึกษา แนวทางการพัฒนาต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จึงควรได้รับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าอากาศสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานที่มี จ�ำนวนนักท่อง
เทีย่ ว และการเดินทางทางอากาศทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเอเชีย และเป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารอพยพเขามาเข้ามาท�ำงานของ
ประชาชนจ�ำนวนมาก และในขณะเดียวกัน ก็มีการก่ออาชญากรรมสูง เป็นหน้าที่ของต�ำรวจตรวจคน
เข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากทีก่ ล่าวข้างต้นจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาการวิจยั ในเรือ่ งแนวทาง
การพัฒนาข้าราชการต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน
การพัฒนาสายวิชาชีพ ด้านการพัฒนาองค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะก�ำหนดผู้ที่
ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปีมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติงานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผูว้ จิ ยั ท�ำการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญแบบการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่
(Snow Ball Sampling or Chain Sampling) จ�ำนวน 20 คน

ผลการวิจัย

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตัวอย่างการสัมภาษณ์
“...ไม่ควรเลือกปฏิบัติอย่างมีอคติกับ 3 สัญชาติลาว พม่า เขมร ซึ่งส่วน ใหญ่ที่เดินทางเข้ามา
อาจจะเป็นเกี่ยวกับแรงงาน 3 สัญชาติเข้ามาท�ำงานในลักษณะกรรมกรมากกว่า ก็แตกต่างกับชนชาติ
ทางยุโรปจะมองในลักษณะว่าเป็นชนชาติที่มีความรู้มีความต้องให้บริการเป็นพิเศษ...”
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“...ทุกคนมีความเท่าเทียมกันการให้ความส�ำคัญกับทุกคน กับผู้โดยสารต้องมีจิตใจที่ดีในการ
บริการ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่เฉพาะกบผู้โดยสารเท่านั้น กับระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างผู้บังคับ
บัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา...”
“...การพัฒนาทักษะของตัวเจ้าหน้าทีใ่ ห้มคี วามเท่าทันกบเหตุการณ์ปจั จุบนั กฎหมาย ระเบียบ
มันเปลี่ยนไป หรือว่าเทคโนโลยีมันการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสอดคล้องกับการชี้วัดการประเมิน เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่พัฒนาตัวเอง...”
“...องค์กรตรวจคนเข้าเมืองต้องตระหนักในการจัดคนหรือในการโยกย้าย เพราะบุคลากรเป็น
ทรัพยากรสําคัญ...”

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาสายวิชาชีพ
ตัวอย่างการสัมภาษณ์
“...การวางแผนอาชีพต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็เป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เป็นงานที่ไม่มี career
path มันไม่มีการเฉพาะเจาะจงวาเจ้าหน้าที่จะเติบโตในสายอาชีพนี้...”
“...หน่วยงานต้องวางแผนที่ว่า Put the right man on the right job การใช้ คนตามความ
ถนัด จะท�ำให้คนคนนั้นมีความสุขในการท�ำงาน แต่ความสุขในการท�ำงานก็เกิดจาก องค์ประกอบ
หลาย ๆ อย่าง...”
“...การวางแผนอาชีพไม่ได้เพราะปัญหาหลักของตํารวจคือการแต่งตั้ง โยกย้ายที่อิงระบบ
อุปถัมภ์เป็นหลัก...”
“...การวางแผนอาชีพควรมีข้อกาหนดอยํ่างชัดเจนว่าการจะเปลี่ยนแปลง สายอาชีพหรือ
การเจริญกาวหน้าในสายอาชีพปัจจุบัน้ คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม อยูบ่อยครั้ง
เจ้าหน้าที่บางคนมีความรู้ความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหนังสือเดินทาง กลับถูกย้าย
ออกไปจาก จึงไม่สามารถวางแผนได้”
“...เรือ่ งวางแผนอาชีพตามทฤษฎีของ Maslow บอกว่ามนุษย์มคี วาม ต้องการ 5 ด้านนะ ซึง่ ด้าน
หนึ่งคือการประสบความสําเร็จในชีวิตนะ ซึ่งก็หมายถึงว่า ถ้าคนรับ ราชการกคือความเจริญก้าวหน้า
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“...ควรมี น โยบายผลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นบุ ค ลากรไปทํ า งานในฝ่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ ใ นการทํ า งาน และเรี ย นรู ้ ห น้ า งานให้ ค รบทุ ก หน้ า งานเพื่ อ เพิ่ ม ความเข้ า ใจใน
กระบวนการทํางานของฝ่ายต่าง ๆ...”
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นะ แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ในสายงานของตํารวจมันก็เป็นปีรา มิดฐานกว้าง หมายความว่า ฐาน
กว้างกคือผู้บริหารระดับล็่างจะมีจํานวนมาก แต่ขณะที่ขึ้นไปข้างบน นะ มีปริมาณสัดส่วนที่น้อย น้อย
จนไม่เป็นสัดส่วน...”
แนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวอย่างการสัมภาษณ์
“...การปรับปรุงองค์กรพัฒนามาเรื่อย ๆ นะ ผ่านการปรับโครงสร้าง การเพิ่มตําแหน่งจํานวน
ผู้โดยสารและเที่ยวบินที่สุวรรณภูมินี่โตเร็วมากแต่กาลังพลเจ้าหน้าที่กลับไม่พียงพอ...”
“...ปรับปรุงองค์กรมันต้องเป็นการทําให้มันดีขึ้น แต่ไม่เป็นการไปเพิ่มภาระ ในช่องผ่านออโต้
ไม่มีการลิงค์ข้อมูลว่าโดยสารคนนี้ผ่านออโต้เกิดเจอตํารวจโรงพักตรวจ ขอดูพาสปอร์ตคุณไม่มีตรา
แสตมป์ขาเข้า โดนจับอีก หลบหนีเข้าเมือง เพราะฉะนั้นมันจําทํายังไง ให้มันมีหลักฐาน จะลิงค์ข้อมูล
ยังไงในการปฏิบัติงานจริง”
แนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้านการขอบเขตกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตัวอย่างการสัมภาษณ์
“...การพัฒนาองค์ความรู้อาจจะต้องมีการทดสอบ จะมีการอบรมตัวอย่างมาวิเคราะห์สิ่งที่ได้
เรียนรูห้ รือพัฒนามา โดยนาํ เรือ่ งของการสอบ อาจจะมีการสอบ ข้อเขียน สอบ defend ของเจ้าหน้าที่
เมื่อก�ำลังพลมันเยอะไม่สามารถท�ำได้ทั้งหมด อาจจะท�ำเป็นใน รูปของออนไลน์เหมือนในระบบตรวจ
คนเข้าเมืองโดยใช้รหัส log in เข้าไปอาจจะเพิ่มเมนูเข้าไปว่า เป็นการทดสอบ ทดสอบประจําเดือน
เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละหกสิบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ active
ตัวเองด้วยที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...”
สรุปและอภิปรายผล
จากการที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบการพัฒนาต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า แนวทางการพัฒนาต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มาจากการตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ
ดังนัน้ หากต้องการจะพัฒนาบุคลากรในองค์กรของตาํ รวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หากมีการคํานึงสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของความเป็นมนุษย์การฝึกอบรม รู้จักกับ หนังสือเดินทางปลอม
หรือกระบวนการผลิตหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางปลอม การให้ขอ้ มูลการกระทําผิดทีท่ นั สมัย
รวมไปถึงการให้ความรูห้ รือประสบการณ์ในการสังเกตผูโ้ ดยสาร ความพึงพอใจคือสิง่ สําคัญ ต้องสร้าง
ความพึงพอใจ ด้วยวิธีการที่สามารถดึงดูดให้เจ้าหน้าที่ทํางาน ได้การกระตุ้นให้บุคลากรให้อยากที่จะ
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายในการพัฒนาตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นโยบายกิจกรรมที่ควรมีคือ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ระหว่างผู้บังคับชา กับผู้ที่อยู่
ใต้บงั คับบัญชา การฝึกอบรมทักษะทางด้านวิชาการทางด้านอาชญวิทยา ภาษาต่างประเทศ การตรวจ
สอบหนังสือเดินทาง และกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ในสายงานขาเข้า งานขาออก งานตรวจลง
ตรา งานธุรการเพื่อพัฒนาศักยภาพตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างเชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะด้านการปฏิรูปตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การปฏิรูปการโยกย้ายอย่างเป็นธรรม เพื่อที่ข้าราชการทุกคนจะสามารถวางแผนและบริหาร
อาชีพของตัวเองได้การปรับเปลี่ยนทศนคติในรูปแบบการทํางาน การทํางานจากระบบ PIBICS เป็น
ระบบ Biometrics คนส่วนใหญ่ที่ไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆ ซึ่งค่อนข้างจะขัดกับการพัฒนาองค์กร การ
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มีการเรียนรู้เก่ียวเนื่องกบหนั่วยงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยีต่าง ๆ การเตรียมความพร้อม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ จะต้องอาศัยเทคโนโลยี
ควบคู่กบประสบการณ์ในการทํางานั ปัญหาของตํารวจ ตรวจคนเข้าเมือง คือ ปัญหาที่ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง คือคนรุ่นเก่ายังครองระบบราชการอยู่และ
ตาํ รวจตรวจคนเข้าเมือง ต้องทาํ ให้ประชาชนเชือ่ มันได้ในความยุตธิ รรม่ ซึง่ สอดคล้องกบทฤษฎี
การั เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ของ Gibson and Others (1988) ประสิทธิภาพขององค์กรการ
ดาํ เนินงานไปสูผ่ ลตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ านและการบริการได้ตามเป้าหมายองค์การมี ความ
สามารถใช้ยทุ ธศาสตร์กลยุทธ์เทคนิควิธกี าร และเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดวิธกี ารทํางานที่ เหมาะสม มีความ
ราบรืน่ ในการดาํ เนินงาน มีปญ
ั หาอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยทีส่ ดุ เจ้าหน้าที่ จะต้องมีขวัญกาลังใจ
มีความสุขํ ความพอใจในการทํางาน
จากหลักทฤษฎีการควบคุมทางสังคม ของ Travis Hirschi and Michael Gottfredson (1978)
และ John Lewis Gillin and John Philip Gillin (1942) สามารถนํามาอธิบายได้ว่า การพัฒนา
บุคลากรตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะต้องมีการควบคุมปัญหาอาชญากรรม
ที่ จะเข้าสู่ประเทศไทยในประเด็นการปลอมแปลงพาร์ทสปอร์ต ฉะนั้น ความรู้ในเรื่องการตรวจสอบ
หนังสือเดินทางที่จะเข้าภายในประเทศไทยถือว่าเป็นการควบคุมทางสังคม เป็นเรื่องของการบังคับ
ให้สังคมปฏิบัติตามคําสั่งหรือระเบียบที่สังคมวางไว้ การควบคุมทางสังคมเป็นระบบของมาตรการ
ข้อแนะน�ำ ข้อห้ามปราม และข้อบังคับ ให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมไทย ซึ่งตํารวจตรวจคน
เข้าเมืองจะต้องตรวจจับอาชญากร และผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศโดยมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงในการ
ประกอบอาชญากรรม หรือ ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายและเข้ามาเป็นแรงงานเถื่อน การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าวจะท�ำให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและเติบโตใน
สายงานตรวจคนเข้าเมือง
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ปรับปรุงองค์กรต้องเห็นผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นศูนย์กลาง ฟังเสียงของผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นหลัก จึงจะสามารถนาํ
เสียงสะท้อนไปปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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