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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”ของสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การวิจัยประเมินผลโครงการครั้งนี้ เป็นการประเมินที่ยึด
เกณฑ์ตัดสินตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model คือ การศึกษาบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการดาเนินงานและผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมืองจานวน
495 คนและใช้สูตรคานวณของ ยามาเน (Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 222 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ชนิดตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1.การประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ 1) ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนาเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการดาเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
2.ประสิทธิผลของโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิโดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าประสิทธิผลสูงสุดคือด้าน
บริบทและสภาวะแวดล้อมและด้านกระบวนการดาเนินการมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้าน
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คาสาคัญ : ประเมินผลโครงการ อาเซียนเรียนรู้

Abstract
The purposes of this research were1) to evaluate ASEAN Learning Project of

Immigration Bureau : study in case of Suvarnabhumi Airport and 2) to study the effectiveness
of ASEAN Learning Project of Immigration Bureau : study in case of Suvarnabhumi Airport.
Researching is evaluated base on CIPP Models context or environment input procedure and
productivity. The Population included 495immigration police. Yamane’s formular got the
samplessize included 222 immigration police. Data were collected using 5-point rating scale
questionnaires and checklist and were statistically analyzed in percentage, mean, standard
deviation.
The findings revealed as follows.
1. The evaluation ASEAN Learning Project of Immigration Bureau : Study in case of
Suvarnabhumi Airport. 1) Context or environment was generally agreed at high level. 2) Input
was generally agreed at high level. 3) Procedure in generally was effective at high level.
4) Productivity in generally was effective at high level.
2. The evaluation ASEAN Learning Project of Immigration Bureau : Study in case of
Suvarnabhumi Airport was generally effective at high level. The highest effective was context
or environment and procedure in generally effective at high level.
Keywords : Evaluation, ASEAN Learning Project

บทนา
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
คัดกรอง บุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้าออกราชอาณาจักร ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พัก
อาศัยอยู่ภายในประเทศไทยทั้งในระยะสั้น ระยะยาวและรวมถึงการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศขออนุญาต
ออกนอกประเทศและการกลับเข้ามาใหม่ เป็นต้น ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเข้ามาขอใช้บริการในด่านตรวจคน
เข้าเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี ด้วยเหตุนี้ทาให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติง านอยู่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองมีความ
จาเป็นที่จะต้องใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการแ ละ
ผู้รับบริการ เช่น การทักทาย การให้ความช่วยเหลือ การให้บริการทางโทรศัพท์การบอกทาง การให้คาแนะนา
และคาสั่ง การรับเรื่องร้องเรียน การแสดงความเห็นอกเห็นใจ การอธิบายสถานการณ์และคาถามต่าง ๆ เป็น
ต้น (กานดา ช่วงสกุล, 2543, น.1) ภารกิจหลักในการตรวจบุคคลเข้า -ออกราชอาณาจักร การควบคุมคนต่าง
ด้าว การให้บริการเกี่ยวกับการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่า งด้าว การสืบสวน ปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิด
ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลให้ข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง มีหน้าที่ที่
ต้องพบปะกับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นทั้งนักท่องเที่ยว นักธุรกิจหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยเหตุ
ประการอื่น ๆ ตามกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวจะเห็นได้จาก
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (พาต้า) เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเรื่องประเทศที่มีรายได้
ด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุด 10 อันดับของโลก ในปี 2556 ซึ่งประเทศไทยติดอยู่ที่อันดับ 5 ด้วยรายได้ ประมาณ
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8.31 แสนล้านบาท และใน ปี 2560 จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1.89 ล้านล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ ,2560
ออนไลน์) และหากจะเปรีย บเทียบสัด ส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่ มอาเซียนกับ ปริมาณนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี
2554 มีมากกว่า 19 ล้านคน มีอัตราการเติบโตถึง 20% และเป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน คิดเป็นร้อย
ละ 26 ใน ปี 2559 ประเทศไทยยังคงมีนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 24 ที่เห็นได้ชัดคือ
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ปี 2559 มี
นักท่องเที่ยวอาเซียนเดินทางมาประเทศไทย 2,248,874 คน ขยายตัวร้อยละ 4.04 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ที่ผ่ านมา ส าหรั บ นั กท่องเที่ย วอาเซีย นที่มีจานวนมากที่สุ ด 3 อันดับแรกคือ มาเลเซีย ลาว และสิ งคโปร์
(สัดส่วนร้อยละ 43.03 ร้ อยละ 15.86 และร้อยละ 12.79 ตามลาดับ) นักท่องเที่ยวอาเซียนสร้างรายได้ให้
ประเทศไทย 65,918.99 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.39 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนที่ให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด คือ มาเลเซีย
ลาวและ สิงค์โปร ตามลาดับ จานวนนักท่องเที่ยวของทุกประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกประเทศ (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2560 ออนไลน์) ประเทศไทยเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนร่วมกับประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ บรูไน เวีย ดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีภาษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นของตนเองซึ่งแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ สังคม เชื้อชาติและสภาพแวดล้อม ตารวจตรวจ
คนเข้าเมือง ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องดังกล่าวและประกอบกับข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง
เปรียบเสมือนประตูด่านแรกของประเทศที่จะต้องคอยต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ทั้งยังต้องให้บริการกับชาวต่างชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มี
ความรู้เกี่ยวกับภาษาเบื้องต้นในการทักทาย ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน
บ้านเพิ่มมากขึน้ และสามารถสื่อสารตลอดจนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเป็นที่ประทับใจกับชาวต่างชาติหรือผู้มา
ติดต่อซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานและประเทศชาติ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดทา
โครงการ “อาเซียนเรียนรู้” โดยเน้นประเทศที่มีชายแดนติ ดกับประเทศไทย อาทิ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
เพื่อฝึกอบรมให้กับข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2560)
ในการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ได้ใช้รูปแบบการประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบิม
(Daneil L. Stufflebeam, 1985) ที่เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) เป็นรูปแบบที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ที่ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การ
ประเมิน คือ การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินบริบท (Context
Evaluation) การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input Evaluation) การประเมิน กระบวนการ (Process
Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)
1. การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ เพื่ อช่วยใน
การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อใช้ข้อมูลตัดสินใจปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการดาเนินโครงการ
เพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องของการดาเนินงาน และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการนั้น
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อดูว่า ผลเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือที่คาดหวังไว้หรือไม่
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ผู้วิจัยสนใจในการปฏิบ ัติง านของสานัก งานตรวจคนเข้า เมือ งและต้อ งการประเมิน ผลการอบรม
โครงการ“อาเซียนเรียนรู้”ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ความรู้ที่ได้จากการอบรมเอาไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้ห รือ ไม่เ พีย งใด ควรเพิ่ม เติม โครงการในประเด็น ใดเพื่อ ให้ผู้เ ข้า รับ การอบรมได้ป ระโยชน์สูง สุด และ
เล็งเห็นความสาคัญของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นอย่างมากจาเป็นต้อง
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงพร้อมที่จะเดินหน้าไป
พร้อมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเปิดประเทศต้อนรับประชาคมอาเซียนต่อไป.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณี
ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับชนิด
ตรวจสอบรายการของ ลิเคิร์ท (Likert, 1932)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านได้ค่า
ความเที่ยงตรง (Validity) เชิงเนื้อหา (IOC-Index of Congruence) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .983
และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (–
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (อังคณา สายยศ, 2544 น. 6) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .923 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
จานวน 5 ระดับชนิดตรวจสอบรายการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้คานวณหาขนาดตัวอย่างจากจานวนประชากร 495คน(สานักงานตรวจคนเข้าเมือง,2560
ออนไลน์)โดยใช้สูตรของยามาเน (Yamane, 1973)
โดยใช้สูตร

n = แทนค่า =

N
1+N(e)2

495
1+495(.05)2

ได้ขนาดตัวอย่าง 222 คน จึงใช้แบบสอบถามจานวน 222 ชุด ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มแล้วสุ่มแบบง่ายอีก
ครั้งหนึ่ง ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ มีนาคม- เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 2 เดือน
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบาย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการประเมินผล

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ระดับการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษา
กรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”
ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวม
ลาดับ เกณฑ์การประเมิน
S.D.
ระดับ

1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
3.97
.61
มาก
2. ด้านปัจจัยนาเข้า
3.92
.65
มาก
3. ด้านกระบวนการดาเนินการ
3.97
.72
มาก
4. ด้านผลผลิต
3.95
.65
มาก
รวมเฉลี่ย
3.95
.66
มาก


จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการตารวจในการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”
ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือด้านบริบทและสภาวะแวดล้ อมและด้านกระบวนการ
ดาเนินการอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.95และ ปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”
ของส านั กงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ด้ านบริบทหรือสภาวะแวดล้ อม ใน
ภาพรวม


ลาดับ
1.
2.

การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
สภาพแวดล้อมก่อนมีโครงการ
ความต้องการความจาเป็นของโครงการ
รวมเฉลี่ย



3.59
3.69
3.57

S.D.
.98
1.06
.61

ระดับ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความต้องการความจาเป็นของโครงการอยู่ในระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมก่อนมีโครงการอยู่ ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.59
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”
ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านปัจจัยนาเข้า ในภาพรวม


ปัจจัยนาเข้า
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
2. ความพร้อมของทรัพยากร
รวมเฉลี่ย

S.D.
.66
.63
.65



3.97
3.87
3.92

ระดับ
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
2

จากตารางที่ 3 พบว่า การประเมินด้านปัจจัยนาเข้าในการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ของ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ ความพร้อมของทรัพยากรอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู”้
ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านกระบวนการดาเนินงาน ในภาพรวม


กระบวนการดาเนินงาน
1. ความสอดคล้องของกิจกรรมและช่วงเวลา
2. การประเมินผลและรายงานระหว่างดาเนินการ
รวมเฉลี่ย



3.96
3.99
3.97

S.D.
.72
.72
.72

ระดับ
มาก
มาก
มาก

อันดับ
2
1

จากตารางที่ 4 พบว่า การประเมินด้านกระบวนการดาเนินงานในการประเมินผลโครงการ “อาเซียน
เรียนรู้”ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การประเมินผล และรายงานระหว่างดาเนินการอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ความสอดคล้องของกิจกรรมและช่วงเวลาอยู่ในระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู”้
ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านผลผลิตในภาพรวม
ผลผลิต
S.D.
ระดับ
อันดับ

1. ประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ
3.90
.61
มาก
2
2. เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์
3.99
.68
มาก
1
รวมเฉลี่ย
3.95
.65
มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า การประเมินด้านผลผลิ ตในการประเมินผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้ ”ของ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ประสิทธิผลของการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
2. ผลการประเมินประสิทธิผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่าน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ของสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภ ายหลั ง การอบรมเสร็จสิ้น ในภาพรวม


1.
2.
3.
4.

เกณฑ์การประเมิน
ด้านบริบทและสภาวะแวดล้อม(context)
ด้านปัจจัยนาเข้า(input)
ด้านกระบวนการดาเนินการ(process)
ด้านผลผลิต(product)
รวมเฉลี่ย



3.97
3.92
3.97
3.95
3.95

S.D.
.61
.65
.72
.65
.66

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
1
4
1
3

จากตารางที่ 6 พบว่า ประสิทธิผลของโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ศึกษากรณี
ด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95
เมื่ อพิ จารณารายด้ านพบว่ า ประสิ ทธิ ผลสูง สุด คือ ด้า นบริบ ทและสภาวะแวดล้อ ม และด้า น
กระบวนการดาเนินการ มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ ด้านผลผลิตมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และปัจจัยนาเข้ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92

อภิปรายผล
1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินประสิทธิผลโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ของ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และจากผลการวิจัยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ด่านสุวรรณภูมิต้องมีการปรับปรุงความรู้ความเข้าใจและต้องรับความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติงานให้ กับเจ้าหน้าที่
ตม.ด่านสุวรรณภูมิและโครงการอาเซียนเรียนรู้มีความจาเป็นสาหรับการปฏิบัติห น้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ควร
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมข้าราชการตารวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกนายซึ่งจะช่วยให้สภาพ
การปฏิบัติงาน โดยรวมของด่านสุวรรณภูมิตอบสนองความต้องการผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิวัฒน์ ตุ่นบุตรเสลา (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานภายในองค์การ” ในประเด็นที่ว่าผู้เข้าอบรมต้องการได้รับความรู้ความเข้าใจ และความรู้
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน และเห็นว่าควรแยกกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรุ่นเฉพาะของโรงงานหรือรุ่นของ
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อาคารไม่ควรนามาปนให้อยู่ในห้องฝึกอบรมเดียวกัน เพราะการบรรยายหรือการยกตัวอย่างรวมถึงการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้จะมีความชัดเจนมากกว่า วิทยากรสามารถมุ่งเน้น (Focus) เนื้อหาได้ตรงจุดที่ต้องการ
นาเสนอรู้และงานวิจัยของ วรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” ในประเด็นที่ว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความสนใจต่อ เกี่ยวกับ หลั กการและเหตุผ ลของโครงการฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม เนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝึกอบรม และผลการฝึกอบรมที่คาดหวัง
2. ด้านปัจจัยนาเข้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
มากโดยผลการประเมินโครงการข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือความพร้อมของทรัพยากร ในด้านความชัดเจนของวัต ถุป ระสงค์ข องโครงการอาเซีย นเรีย นรู้
เป็น ไปตามความต้อ งการของข้า ราชการต ารวจ ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งและเป็น ความรู ้ต ิด ตัว
ข้าราชการตารวจ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ส ามารถนาไปใช้ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อน
บ้า นได้นอกจากนี้ในด้านความพร้อ มของทรัพยากรพบว่างบประมาณที่ดาเนิน โครงการอาเซีย นเรียนรู้มี
ความชัดเจน เพียงพอและเหมาะสม บุคลากรมีเพียงพอต่อการดาเนินโครงการ วัส ดุ อุปกรณ์ วิทยากร
ที่ม าให้ก ารอบรมในโครงการอาเซีย นเรีย นรู้ มีค วามรู้แ ละเข้า ใจในสาระสาคัญ ของประเทศเพื่อ นบ้า น
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ั ย ของ วรรณภา ศรีพุธ สมบูร ณ์ (2554) ได้ว ิจัย เรื่อ ง“การประเมิน ผลโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554” ในประเด็นที่ว่า
ผู ้เ ข้า รับ การฝึก อบรมมีค วามคิด เห็น เกี ่ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ก ารวิจ ัย วิท ยากร สถานที่ฝ ึก อบรมและ
ระยะเวลา อุป กรณ์ที ่ใ ช้ใ นการฝึก อบรม เอกสารประกอบการฝึก อบรม เจ้า หน้า ที่ด าเนิน โครงการ
ฝึกอบรม และงบประมาณ โดยภาพรวมและรายด้านมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
และงานวิจัยของนิวัฒน์ ตุ่นบุตรเสลา (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ
ประเมิน การจัด การพลัง งานภายในองค์ก าร” ในประเด็น ที่ว่า หลัก สูต ร/เนื้อ หาวิช ามีค วามเหมาะสม
จอรับ ภาพและตัว อัก ษรบนจอภาพมีข นาดเล็กเกิน ไป การนาเสนอยังไม่น่า สนใจเท่าที่ควร สาหรับ คู่มือ
ประกอบการฝึก อบรมเป็น รูป เล่ม ดีม ากนาไปใช้อ้า งอิ ง ได้แ ต่ยัง มีจุด ผิด อยู่บ้า งและต้อ งการให้เ พิ่ม การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือตัวอย่างรวมอยู่ในคู่มือ
3. ด้านกระบวนการดาเนินงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุก ข้อ มีค่า เฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มาก โดยผลการประเมิน โครงการข้อ ที่มีค่า เฉลี่ ย มากที่สุด คือ การ
ประเมิน ผลและรายงานระหว่า งดาเนิน การ รองลงมาคือ ความสอดคล้อ งของกิจ กรรมและช่ว งเวลาใน
ด้านความสอดคล้องของกิจกรรมและช่วงเวลา จากผลวิจัยพบว่า การดาเนินงานโครงการอาเซียนเรียนรู้
ดาเนิน การได้อย่างเหมาะสมใช้ทรัพยากรถูกต้อ งและเหมาะสม และได้อบรมตรงตามที่ ว างแผนไว้ ส่ว น
ด้านการประเมินผลและรายงานระหว่างดาเนินการพบว่า มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดความข้อผิดพลาด
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามการดาเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานผล
การดาเนินโครงการ มีการประเมินผลโครงการระหว่างดาเนินโครงการและหลังโครงการดาเนินการเสร็จ
สิ้น สอดคล้อ งกับ งานวิจั ย ของพัช นี สมพงษ์ (2555) ได้วิจัย เรื่อง“การประเมิน โครงการศึก ษาอบรม
หลัก สูต รการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่ว ไป(การรัก ษาโรคเบื้อ งต้น ) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในประเด็นที่ว่า การจัดกิจกรรมการศึกษาผู้เข้าศึกษาอบรมมีความคิดเห็น
ในระดับ มาก เนื้อหาสอดคล้อ งกับ วัตถุป ระสงค์ข องหลักสูตรทาให้เ กิด การเรีย นรู้ต รงกับ วัต ถุป ระสงค์ที่
วางไว้ และสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของนิวัฒ น์ ตุ่นบุต รเสลา (2556) ได้วิจัย เรื่อ ง “การประเมิน ผลการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน การจัดการพลังงานภายในองค์การ” ในประเด็นที่ว่าวิทยากรเป็นผู้ที่มี
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ความรู้และมีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ดีแต่พูดชัดเกินไปจึงช้าทาให้ต้องเร่งบรรยายในช่ว ง
ที่ส าคัญ จึง ข้า มเนื ้อ หาส่ว นที่ส าคัญ นั ้น ไป ส่ว นวิธ ีก ารฝึ ก อบรมมีค วามเหมาะสมแล้ว แต่ช ่ว งแรกไม่
จาเป็นต้องบรรยายเรื่องกฎหมายมากนักกิจกรรมและช่วงเวลาที่อบรมเหมาะสมดีแล้ว
4. ด้านผลผลิตผลการประเมิน โครงการ “อาเซียนเรียนรู้ ” ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมือง
ศึกษากรณีด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุก ด้า นมีค่า เฉลี ่ย อยู ่ใ นระดับ มากโดยผลการประเมิน โครงการด้า นที ่ม ีค่า เฉลี ่ย มากที ่ส ุด คือ
เปรีย บเทีย บผลผลิต ที่เ กิด ขึ้น กับ วัต ถุ ป ระสงค์ ส่ว นด้า นที่มีค่า เฉลี่ย น้อ ยที่สุด คือ ประสิท ธิผ ลของการ
ดาเนินโครงการ ในด้านการเปรียบเทียบผลผลิต ที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์พบว่า โครงการอาเซียนเรียนรู้
สร้า งความพึง พอใจให้กับ ผู้รับ บริก ารของสานัก งานตารวจตรวจคนเข้า เมือ งควรนาไปเป็น ตัว อย่า งทา
โครงการอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคีย งกัน เพื่อเพิ่มศัก ยภาพให้ข้าราชการตารวจ สอดคล้องกับความต้องการ
หน่วยงานและประเทศชาติ ทาให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของ ข้าราชการตารวจ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองดีขึ้นในด้านประสิทธิผ ลของการดาเนินโครงการ พบว่า
ภายหลังการดาเนินโครงการอาเซีย นเรียนรู้ ส่งผลให้ข้าราชการตารวจ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความ
มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ดีขึ้น ข้าราชการเกิดการเรียนรู้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่มีผ ลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่และผู้มารับบริการในประเทศกลุ่มอาเซียนมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการตารวจตรวจคนเข้าเมือง และ
ประเทศไทยดีขึ้น สอดคล้องกับ งานวิจัย ของนิวัฒ น์ ตุ่น บุต รเสลา (2556) ได้วิจัย เรื่อง“การประเมินผล
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์การ” ในประเด็นที่ว่า การฝึกอบรม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรมโครงการฝึกอบรมสามารถติ ดตามผลหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
ลงได้ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พัชนี สมพงษ์(2555) ได้วิจัยเรื่อง“การประเมินโครงการศึกษาอบรม
หลัก สูต รการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่ว ไป (การรัก ษาโรคเบื้อ งต้น ) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในประเด็นที่ว่า การประเมินด้านความรู้ที่ได้รับหลังการศึกษาอบรมเสร็จ
สิ้นตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ การอบรม และการวิเคราะห์เอกสารในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ส่ว นการประเมิน ด้า นการนาความรู้ไ ปใช้ในการปฏิ บัติง านมีค่า สูง สุด และสอดคล้อ งกับ
งานวิจัย ของเนตรนริน ทร์ นกน่ว ม (2551) ได้วิจัย เรื่อ ง“การประเมิน โครงการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรม
บุคลากรสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพดี โรงพยาบาลทับสะแก อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ”
ในประเด็นที่ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยเห็นด้วยมากเป็นลาดับแรกคือ การจัดให้มีการ
ประเมิน ผลโครงการ รองลงมาคือ การใช้จ่า ยงบประมาณเพื่อ การฝึก อบรมอย่ า งมีประสิท ธิภ าพและมี
ความโปร่งใส โดยหัว ข้อในการบรรยายมีความเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีระยะเวลาใน
การฝึกอบรมมีความเหมาะสมเป็นลาดับสุดท้าย
สรุปผลการศึกษาประเมินโครงการ“อาเซียนเรียนรู้” ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิพบว่าข้าราชการตารวจ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความเห็นด้านบริบทและสภาวะแวดล้อม
โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านเห็นด้วยอยู่ในระดับมากโดยผล
การประเมิน โครงการด้ านที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ด คือ ความต้องการความจาเป็นของโครงการ รองลงมาคือ
สภาพแวดล้อมก่อนมีส่วนปัจจัยนาเข้า โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยผลการประเมินโครงการข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความพร้อมของทรัพยากร ด้านกระบวนการดาเนินงาน โดย
ภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านเห็นด้ว ยอยู่ในระดับมากโดยผล
การประเมินโครงการข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมและช่ว งเวลารองลงมาคือ
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ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประเมินผลและรายงานระหว่างดาเนินการ ด้านผลผลิต โดยภาพรวม
เห็น ด้ว ยอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็น รายด้า นพบว่า ทุก ด้า นเห็น ด้ว ยอยู่ในระดับ มาก โดยผลการ
ประเมินโครงการด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัต ถุประสงค์เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก
สาหรับประสิทธิผลของโครงการ“อาเซียนเรียนรู้”ของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองศึกษากรณีด่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ประสิทธิผลสูงสุดคือ ด้านบริบทและสภาวะแวดล้อม และด้านกระบวนการดาเนินการมีประสิทธิผล
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิตมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก และปัจจัยนาเข้ามีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจคนเข้าเมือง ในหลักสูตรอื่นๆที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานเพราะเจ้าหน้าที่ตารวจตม.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคนแรกที่ชาวต่างชาติจะพบเมื่อเข้าประเทศไทย
จึงจาเป็นสาหรับสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาชาวต่างชาติ
2. ควรจัดให้มีการนาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มาช่วยให้ทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจตม.
ให้ทางานได้สะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
3. ควรมีการให้เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจคนเข้าเมือง ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศในกระบวนการ
ตรวจคนเข้าเมืองให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้เดินทางเข้าออกประเทศและเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติ
สามารถตรวจจับอาชญากรที่หลบหนีเข้าเมืองมาซ่อนตัวในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิผล
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