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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่ อศึกษา ความคิ ดเห็น ของประชาชนต่ อ
ภาพลักษณ์ของข้ าราชการตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ ของข้ าราชการตํารวจตรวจ
คนเข้ าเมือง ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จําแนกตาม ปั จจัยส่วนบุคคล และ
ความถี่ในการใช้ บริการจากตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ทํา การเก็บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม จากประชาชนที่ม าใช้ บ ริ ก าร จํา นวน 243 คน ทํา การ
วิเคราะห์ ข้ อมู ลด้ ว ยสถิติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) และสถิติ เชิ ง อนุ มาน
(Inferential Statistics) ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิด เห็นของประชาชนต่ อภาพลั กษณ์ของตํา รวจ ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านบุคลิกภาพ
และด้ านจริยธรรม คุณธรรม อยู่ในระดับดี ในขณะที่ด้านบริการประชาชนและสังคม และด้ านการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
พบว่า ประชาชนที่มีความถี่ในการใช้ บริการจาก
ตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองท่า
อากาศยาน กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน

1. บทนํา
สถาบันตํารวจถือเป็ นหน่วยงานสําคัญของประเทศอีกหน่วยงานหนึ่งเป็ นหน่ วยงานซึ่ง มี
หน้ าที่สาํ คัญยิ่งที่เป็ นความหวังเป็ นที่พ่ึงพาของประชาชน ฉะนั้น ตํารวจจึงต้ องเป็ นมืออาชีพ มี
ความซื่อสัตย์สุจริ ต ต้ องเป็ นที่ควรแก่ความเคารพนับถือและไว้ วางใจ แต่ ทว่ าในประเทศไทย
ตํารวจผู้พิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ กลับมีภาพพจน์ ภาพลักษณ์ ไม่ค่อยเป็ นมิตรกับประชาชนนัก มักถูก
*
**

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศษสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ประชาชนทั่วไปมองว่ าเป็ นนักรี ดไถ นักแต่ งคดีข้อหา สมุนรั บใช้ ผ้ ู มีอาํ นาจการเมือง เป็ นนั ก
วิ่งเต้ นซื้อขายตําแหน่งนักส่งส่วยให้ ผ้ ูหลักผู้ใหญ่ เป็ นนัก“จับแพะ” เป็ นต้ น ในอดีตที่ผ่านมา
ตํารวจที่เลวกับนักการเมืองที่เลว จึงแข่งขันมาตลอดว่ า ใครจะได้ ท่หี นึ่ง แห่ งความเลวร้ ายใน
สายตาของประชาชน เห็นได้ จากการร้ องขอให้ ปฏิรูปตํารวจที่ดังกระหึ่มไม่แพ้ การร้ องขอการ
ปฏิรูประบบการเมือง กฎหมายจึงบังคับใช้ ไม่ได้ กฎหมายถูกบิดเบือนโดยผู้บังคับใช้ แล้ วยังใช้
กฎหมายในทางที่ผิดๆ แถมยังค้ าคดีอีกด้ วย เมืองไทยจึงกลายเป็ นศูนย์กลางของอาชญากรรม
ข้ ามชาติท้งั หลาย ทั้งค้ ามนุษย์ ค้ าแรงงานและขอทาน ค้ าอวัยวะภายในร่างกาย ค้ ายาเสพติดค้ า
อาวุธเถื่อน ลักลอบค้ าสิ่งหวงห้ าม เช่น ไม้ มีค่า สัตว์ป่าสงวน เป็ นที่ต้ังกลุ่มมาเฟี ยข้ ามชาติ เป็ นที่
ฟอกเงิน เป็ นที่ผลิตเอกสารปลอมทั้งหลาย ดูเสมือนว่ า อะไรที่ผิดกฎหมาย ไทยไม่น้อยหน้ า
ใคร ทั้งที่ไทยประกาศตนเป็ นเมืองพุทธ และมีประเพณีวัฒนธรรมสูงส่ง ล่ าสุดก็มีข่าวคราวที่
สั่นคลอนความน่าเชื่อถือตํารวจไทย กระจายออกไปยังสังคมโลก กรณีจับกุมชาวพม่า 2 คน คดี
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 2 คน ถูกฆาตกรรม ปฏิกริ ิยาคนทั่วไปคือ พม่าทั้ง 2 คน เป็ นแพะหรือ
เปล่ า อีกทั้งปฏิกิริยาของรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลพม่า ก็ดูไม่ค่อยเป็ นการดีต่อประเทศไทย
ต่อรัฐบาลไทย ต่อตํารวจ และกระบวนการยุติธรรมของไทย ถึงขั้นที่กระทรวงการต่างประเทศ
ต้ องจัดประชุมพบปะกับทูตอังกฤษและพม่า เพื่อเสริมสร้ างความไว้ เนื้อเชื่อใจ บรรดาโซเชียล
มีเดียและสื่ออังกฤษต่างกระจายข่าวในเชิงลบต่อตํารวจไทยอย่างครึกโครม แถมผู้นาํ รัฐบาลไทย
ยังออกมาปกป้ องตํารวจคดีน้ ีอกี แทนที่จะไตร่ตรอง รีบหาข้ อมูลและพูดจาทํานองสร้ างสรรค์ ต่อ
กระบวนการยุติธรรม และหน้ าตาของไทย หากภาพลักษณ์ตาํ รวจแย่ ประเทศไทยก็แย่ ด้วย
แยกจากกันไม่ได้ (จากคอลัมน์ "เวทีอสิ ระ"นสพ.แนวหน้ 22 ต.ค. 2557 )
จากที่กล่ าวมาเบื้องต้ นประชาชนได้ รับข้ อมูลข่ าวสารด้ านลบ ทําให้ ประชาชนมีความ
เชื่อมั่น และศรัทธาในตํารวจน้ อยลง อาจเนื่องจากความไม่เข้ าใจในบทบาทหรืออํานาจหน้ าที่ของ
ตํารวจในการปฏิบัติหน้ าที่ทาํ ให้ ภาพลักษณ์ของตํารวจติดลบ ซึ่งข้ าราชการตํารวจสามารถแบ่ง
ออกได้ ประเภท เช่ น ตํารวจท่องเที่ยว ตํารวจจราจร ตํารวจรถไฟ ตํารวจตระเวนชายแดน
ตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นต้ น ผู้วิจัย เป็ นข้ าราชการตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง จึงสนใจที่จะ
ทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง โดยผลที่ได้ จา
การศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
หรือแก้ ไขการทํางานของตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองให้ เกิดประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามทิศทางที่
ประชาชนต้ องการอย่ างสูงสุดทั้งนี้เพื่อเป็ นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง
ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชน
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2. การศึกษาวิจยั ครั้งนี้
(1) เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของข้ าราชการตํารวจตรวจคน
เข้ าเมือง ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ และ
(2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ อภาพลักษณ์ ของข้ าราชการตํารวจ
ตรวจคนเข้ าเมือง ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จําแนกตาม ปั จจัยส่วนบุคคล
และความถี่ในการใช้ บริการจากตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถาม จากประชาชนที่มาใช้ บริการ จํานวน 243 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผลการศึกษา
พบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่ อภาพลักษณ์ของตํารวจ ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศ
ยานกรุงเทพฯ ในด้ านต่ างๆ ประกอบด้ วย 1) ด้ านบุคลิกภาพ 2) ด้ านจริยธรรม คุณธรรม
3) ด้ านบริการประชาชนและสังคม 4) ด้ านการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ ด่านตรวจคนเข้ า
เมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ด้ านบุคลิกภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า ทุกข้ ออยู่ ในระดับดีโดยเรียงลําดับ ได้ ดังนี้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีลักษณะท่าทาง
สง่า ผ่าเผย เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง แต่งกายเหมาะกับการปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคน
เข้ าเมืองมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีต่อประชาชน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง ไม่ ถือตัว ไม่ ถือยศ ถือ
ตําแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกได้ ดี เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
เมือง มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง และเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง ยิ้มแย้ มแจ่มใสขณะปฏิบัติหน้ าที่
ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่ อภาพลักษณ์ของตํารวจ
ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ด้ านจริยธรรมและคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับดี 6 ข้ อ และ ระดับปานกลาง 1 ข้ อ โดย
เรี ย งลํา ดั บ ดั งนี้ เจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า เมือ งปฏิบั ติห น้ า ที่ต ามหลั ก กฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
เมืองตรงต่ อเวลาในการปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เจ้ า หน้ าที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งไม่ เ รี ย กรั บ ผลประโยชน์ จ ากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความเสียสละ และ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ
ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ด้ านบริการประชาชนและสังคม ในภาพรวม อยู่
ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับ ดี 4 ข้ อ และ ระดับปานกลาง 3
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ข้ อ โดยเรี ยงลําดับ ดังนี้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่พ่ึ งของประชาชนและให้ บริ การ
ประชาชนโดยไม่ หวังผลตอบแทน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิบัติต่อประชาชนด้ วยความ
เสมอภาคโดยให้ ความสําคัญยกย่องให้ เกียรติประชาชน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองดูแลและ
ให้ บริการด้ านการตรวจคนเข้ าเมืองกับประชาชนอย่างเต็มที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถ
ให้ บริการได้ ในเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนการให้ บริการตรวจคนเข้ าเมืองไม่ยุ่งยาก มีสถานที่อาํ นวย
ความสะดวกในการให้ บริการ และมีเจ้ าหน้ าที่ให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตามลําดับ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ
ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ด้ านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ ระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า อยู่ในระดับดี จํานวน 4 ข้ อ และระดับปานกลางจํานวน
3 ข้ อ เรี ย งลํา ดั บ ดั ง นี้ เจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า เมือ งมี ค วามละเอีย ดรอบคอบในการทํา งาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองเป็ น
ผู้มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับงานในหน้ าที่เป็ นอย่างดี เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีความรู้ด้าน
กฎหมายตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นอย่างดี เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีทกั ษะความชํานาญในการใช้
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่ างประเทศ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง มีปฏิภาณไหวพริบสามารถ
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ และเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจคนเข้ าเมือง ตามลําดับ
สมมติฐานของการวิจัย ผู้วิจัยได้ กาํ หนดสมมุติฐานเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินการวิจัย
ดังนี้
1. ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ
ตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มีความถี่ในการใช้ บริการจากตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้
1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีความถี่ในการใช้ บริการจาก
ตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองท่า
อากาศยาน กรุงเทพฯ ไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม
1. ควรปรับปรุงบุคลิกภาพ ยิ้มแย้ มแจ่มใส แสดงท่าทางเป็ นมิตรกับประชาชน ไม่ควร
เคร่งขรึมเกินไปในขณะปฏิบัติหน้ าที่ เพราะทําให้ ประชาชนไม่กล้ าเข้ าไปติดต่อสอบถาม หรือขอ
คําแนะนําใดๆ
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2. ควรให้ บริการประชาชนด้ วยความกระตือรือร้ น ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความถูกต้ อง
และรวดเร็ว กรณีชาวต่างชาติเข้ ารับบริการควรให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP ONE
SERVICE )
3. ปฏิบัติหน้ าที่ให้ ได้ มาตรฐานตามหลักสากล ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
ว่าเป็ นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ หน้ าที่และบทบาทของตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง ให้ กับ
ประชาชนที่มารับบริการให้ มากขึ้น และควรเอาใจใส่ประชาชนให้ มากขึ้น
5. ควรปรับปรุง สถานที่ให้ บริการให้ สะอาดและเพียงพอต่อการให้ บริการ
6. ควรปรับปรุงเรื่องการใช้ ภาษาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง โดยเฉพาะภาษาใน
อาเซียน

3. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ ทราบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ในปัจจุบันของ ข้ าราชการตํารวจ
ตรวจคนเข้ าเมือง ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯและสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทาง
การพัฒนา,วางแผนปรับปรุงและนําไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน ของสํานักงานตรวจคนเข้ า
เมืองด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ให้ เป็ นไปตามลักษณะและถูกทิศทางตามที่
ประชาชนต้ องการ
2. ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้ อง จะได้ ให้ ความสําคัญกับเรื่องภาพลักษณ์ขององค์การ
และสามารถนําผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาข้ าราชการตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองด่าน
ตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เกี่ยวกับ ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านจริ ยธรรม คุณธรรม
ด้ านบริการประชาชนและสังคม และด้ านการปฏิบัติงาน

4. สรุปและอภิปรายผลงานวิจยั
ข้ อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไปมากที่สดุ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สดุ มีอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สดุ มีระดับ
รายได้ มากกว่า 30,000 บาทมากที่สดุ และมีความถี่ในการเข้ ารับบริการ 1 ครั้งมากที่สดุ
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง ท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ สามารถสรุปและอภิปรายผล ดังนี้
ด้ านบุคลิกภาพ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ฯ อยู่ในระดับ ดี ทุกด้ าน
โดยเรียงลําดับ ได้ ดังนี้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีลักษณะท่าทาง สง่า ผ่าเผย เจ้ าหน้ าที่ตรวจ
คนเข้ าเมืองแต่งกายเหมาะกับการปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีอธั ยาศัยไมตรีท่ดี ี
ต่อประชาชน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองไม่ถือตัวไม่ถือยศถือตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
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เมือง ควบคุมอารมณ์ความรู้สกึ ได้ ดี เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง และ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง ยิ้มแย้ มแจ่มใสขณะปฏิบัติหน้ าที่ ตามลําดับ การที่ผลการวิเคราะห์
ด้ านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับ ดี อาจเนื่องมาจากก่อนการเข้ ารับราชการ เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจตรวจคน
เข้ าเมือง ได้ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามที่หน่ วยกําหนด และเมื่อเข้ ารับ
ราชการและปฏิบัติหน้ าที่แล้ ว ก็ยังได้ รับการฝึ กอบรม และเข้ ารับการทดสอบด้ านบุคลิกภาพอยู่
เสมอ จึ ง ทํา ให้ ภ าพลั ก ษณ์ท่ีป รากฏต่ อ สายตาประชาชนอยู่ ใ นระดับ ดี ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ สุวัฒน์ เอมแจ้ ง (2553 ) ที่ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของข้ าราชการตํารวจ
จราจรสถานี ตํา รวจนครบาลหนองค้ า งพลู ตามการรั บ รู้ ของประชาชนไว้ และพบว่ า 1)
ภาพลั กษณ์ของข้ า ราชการตํารวจจราจรสถานี ตํารวจนครบาลหนองค้ า งพลู ตามการรั บ รู้ของ
ประชาชน 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่ ด้ านระเบียบวินัย และด้ านการบริการสังคมและ
ประชาชน และด้ านจริยธรรม โดยรวมทุกด้ านอยู่ในระดับปานกลาง
ด้ านจริยธรรมคุณธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตํารวจตรวจคน
เข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ภาพรวมอยู่ในระดับดี ในรายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับดี 6
ด้ าน และ ระดับปานกลาง 1 ด้ าน โดยเรียงลําดับ ดังนี้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิบัติหน้ าที่
ตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีความขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองไม่ เรียกรับ
เมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้ าที่
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความเสียสละ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ถึงแม้ ว่าภาพรวมด้ านจริยธรรมและ
คุณธรรม ของข้ าราชการตํารวจ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จะอยู่ในระดับดี
แต่ กย็ ังมีรายข้ อ เกี่ยวกับการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็ น
เพราะ ไม่ได้ จัดโต๊ะพร้ อมเจ้ าหน้ าที่รับฟังความคิดเห็น หรือมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
น้ อย ประชาชนจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
เลิศรัช ดีทองอ่อน (2552) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของตํารวจตามทัศนะของประชาชน
กรณีศึกษา สถานีตาํ รวจภูธรนาประดู่ จังหวัดปั ตตานี และพบว่าภาพลักษณ์ของตํารวจ ประจํา
สถานีภูธรนาประดู่ ตามทัศนะของประชาชน ภาพรวม อยู่ในระดับดี ทุกด้ าน ยกเว้ นการมีส่วน
ร่วมในชุมชน ระดับปานกลาง
ด้ านบริการประชาชนและสังคม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ อภาพลักษณ์ของ
ตํารวจ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง และผล
การวิเคราะห์ รายด้ านอยู่ในระดับ ดี 4 ด้ าน และ ระดับปานกลาง 3 ด้ าน โดยเรียงลําดับ ดังนี้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่พ่ึงของประชาชนและให้ บริการประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิบัติต่อประชาชนด้ วยความเสมอภาคโดยให้ ความสําคัญยกย่องให้
เกียรติประชาชน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองดูแลและให้ บริการด้ านการตรวจคนเข้ าเมืองกับ
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ประชาชนอย่างเต็มที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถให้ บริการได้ ในเวลาที่เหมาะสมขั้นตอน
การให้ บริ การตรวจคนเข้ าเมืองไม่ ยุ่ งยาก มีสถานที่อาํ นวยความสะดวกในการให้ บริ การ มี
เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในรายด้ านเกี่ยวกับขั้นตอนการให้ บริการตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่ ยุ่ งยากนั้น ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก ประชาชนผู้เข้ ารั บ
บริการไม่ ค้ ุ นเคยเนื่องจากส่วนใหญ่ เข้ ารับบริการเพียง 1 ครั้ง และในรายด้ านสถานที่อาํ นวย
ความสะดวกประชาชนมี ค วามคิ ด เห็น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง อาจเนื่ อ งมาจากสาเหตุ เ พราะ
สนามบินดอนเมือง เพิ่งมีการเปิ ดใช้ อกี ครั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2555 จึงอยู่ในช่วงปรับปรุงพื้นที่ ยัง
ไม่ แล้ วเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนจึงอาจไม่ได้ รับความสะดวกเท่าที่ควร และรายด้ านมีเจ้ าหน้ าที่
ให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน อาจเป็ นเพราะในช่วงที่
ผู้รับบริการเบาบาง เจ้ าหน้ าที่อาจผลัดเปลี่ยนกันพักผ่อนอิริยาบทในบางครั้ง จึงอาจเข้ าใจได้ ว่ามี
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองน้ อยและไม่ เพียงพอต่ อการปฏิบัติหน้ าที่ เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ไพรวัลย์ สุดประเสริฐ (2552) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตาํ รวจสายปราบปราม
ตามการรับรู้ของประชาชน และพบว่า โดยภาพรวมภาพลักษณ์ตาํ รวจสายปราบปรามตามการรับ
รู้อยู่ในระดับปานกลาง
ด้ านการปฏิบัติงาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ อภาพลักษณ์ของตํารวจ ด่าน
ตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อยู่ ในระดับ ปานกลาง และรายด้ านอยู่ในระดับดี
จํานวน 4 ด้ าน เรี ยงลําดับ ดังนี้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีความละเอียดรอบคอบในการ
ทํางาน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
เมืองเป็ นผู้มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับงานในหน้ าที่เป็ นอย่างดี เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมี
ความรู้ด้านกฎหมายตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นอย่างดี อาจเนื่องมาจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
ได้ รับ การฝึ กฝนอบรมความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ หน้ า ที่อย่ างสมํ่าเสมอ และความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางจํานวน 3 ด้ าน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีทกั ษะความชํานาญใน
การใช้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ อาจเนื่องมาจากมีผ้ ูใช้ บริการหลายชาติหลายภาษา
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองบางราย อาจไม่เชี่ยวชาญจนบางครั้งอาจเกิดความคาดเคลื่อนใน
การสื่อสารได้ รายด้ าน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง มีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ าได้ อาจเนื่องมาจาก ในบางครั้ง อาจมีผ้ ูใช้ บริการมากจึงแก้ ไขปั ญหาให้ กับผู้ใช้ บริการล่าช้ า
และรายด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า เมื อ งมี ก ารประชาสัมพั น ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจคนเข้ าเมือง ในรายด้ านข้ อนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก กฎหมายและ
ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา และประชาชนผู้รับบริการอาจไม่ ได้ สนใจ อีกทั้งช่ อง
ทางการประชาสัมพันธ์อาจไม่แพร่หลาย ประชาชนจึงไม่ทราบข้ อมูลดังกล่าว ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ สุวัฒน์ เอมแจ้ ง (2553 ) ที่ได้ ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของข้ าราชการตํารวจจราจร
สถานีตาํ รวจนครบาลหนองค้ างพลู ตามการรับรู้ของประชาชน และพบว่า 1) ภาพลักษณ์ของ
ข้ าราชการตํารวจจราจรสถานีตาํ รวจนครบาลหนองค้ างพลู ตามการรับรู้ของประชาชน 4 ด้ าน
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ได้ แก่ ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่ ด้ านระเบียบวินัย และด้ านการบริการสังคมและประชาชน และด้ าน
จริยธรรม โดยรวมทุกด้ านอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ ด่านตรวจคน
เข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยรวมอยู่ในระดับดี แต่ยังไม่มีบางรายด้ านที่ประชาชนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนผู้รับบริการได้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงนํามากําหนดเป็ นข้ อเสนอแนะได้ ดังนี้
1. ด้ านบุคลิกภาพ จากผลการศึกษา ถึงแม้ ว่าภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ประชาชน
ผู้รับบริการ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะ คือ ควรปรับปรุงบุคลิกภาพ ให้ ย้ ิมแย้ มแจ่มใส แสดงท่าทาง
เป็ นมิตรกับประชาชน ไม่ควรเคร่งขรึมเกินไปในขณะปฏิบัติหน้ าที่ เพราะทําให้ ประชาชนไม่กล้ า
เข้ าไปติดต่อสอบถาม หรือขอคําแนะนําใดๆ ซึ่งในด้ านบุคลิกภาพของข้ าราชการตํารวจ ด่าน
ตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ได้ มีการกําหนดการฝึ กและทดสอบสมรรถภาพเป็ น
ประจําทุกสัปดาห์ แต่กอ็ าจมีข้าราชการตํารวจบางราย ที่ละเลยการปฏิบัติอนั ดีงาม ดังนั้น ผู้วิจัย
จึ ง นํา เสนอข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หา คื อ ต้ อ งเข้ ม งวดและหมั่ น สัง เกต
พฤติกรรมของข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยอาจมีการซุ่ม
สังเกตในบางครั้ง เพื่อให้ ได้ รับทราบพฤติกรรมการปฏิบัติต่อผู้ใช้ บริการอย่างแท้ จริง เพื่อจะได้
แก้ ไขปรับปรุงตามความต้ องการของประชาชน
2. ด้ านบริการประชาชนและสังคม จากผลการศึกษา พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
ในด้ านนี้ คือ ขั้นตอนให้ บริการตรวจคนเข้ าเมืองไม่ยุ่งยาก มีสถานที่อาํ นวยความสะดวกในการ
ให้ บ ริ ก าร และการมี เ จ้ า หน้ า ที่ใ ห้ บ ริ ก ารตลอดเวลา 24 ชั่ ว โมง นอกจากนี้ แล้ ว ประชาชน
ผู้รับบริการ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรให้ บริการประชาชนด้ วยความกระตือรือร้ น ปฏิบัติ
หน้ าที่ด้วยความถูกต้ องและรวดเร็ว กรณีชาวต่ างชาติเข้ ารับบริการควรให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(ONE STOP ONE SERVICE ) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนําเสนอข้ อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่ าว ด้ วยการจัดเจ้ าหน้ าที่เพื่อช่ วยแนะนําการปฏิบัติก่อนเข้ ารับบริการ และควรติด
ป้ ายประชาสัมพั นธ์ขนาดใหญ่ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้ าที่ทาํ การตรวจคนเข้ าเมือง จัด
สถานที่ให้ บริการให้ เหมาะสม และผู้บังคับบัญชาต้ องหมั่นกวดขันเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
ให้ มีความกระตือรือร้ นขณะปฏิบัติงาน และอยู่ปฏิบัติหน้ าที่ตลอดเวลาราชการ มิให้ หลบเลี่ยง
หรือละทิ้งหน้ าที่เป็ นอันขาด
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3. ด้ านการปฏิบัติหน้ าที่ จากผลการศึกษา พบว่ า ข้ อที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่ อ
ภาพลักษณ์ฯ ในด่านนี้อยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีทกั ษะความ
ชํานาญในการใช้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองมีปฏิภาณไหว
พริบสามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ ในส่วนของประชาชนผู้รับบริการได้ ให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ การปฏิบัติหน้ าที่ให้ ได้ มาตรฐานตามหลักสากล ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคไม่เลือก
ปฏิบัติว่าเป็ นคนไทยหรื อชาวต่ างชาติ ผู้วิจัยจึงนําเสนอข้ อเสนอแนะ เพื่ อการปรั บปรุงแก้ ไข
ปัญหา ดังนี้ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมด้ านการใช้
ภาษาต่างประเทศ และทําการทดสอบอยู่เสมอ เช่น รอบ 1 เดือน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน
เพื่อกระตุ้นให้ ตาํ รวจตรวจคนเข้ าเมือง มีความกระตือรือร้ น และหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ
ผู้บังคับบัญชาควรถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์หรือ พยายามจําลองเหตุการณ์หรือปัญหาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อฝึ กให้ ตาํ รวจตรวจคนเข้ าเมืองรู้จักวิธีการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าสําหรับ ในราย
ด้ าน เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง มีการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับงานตรวจคนเข้ าเมือง ข้ อนี้กอ็ ยู่ในระดับ ปานกลางเช่นกัน ดังนั้นควรเพิ่มช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลดังกล่ าว เช่น ประชาสัมพันธ์ลงเวปไซต์ของหน่ วยงานต่างๆ หรือจัดทําแผ่น
พับ โปสเตอร์แจกจ่ายประชาชนที่มารับบริการ
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
เนื่ อ งจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท ํา การศึ ก ษาเฉพาะประชากร ซึ่ ง เป็ น
ประชาชนผู้มาใช้ บริการ ของข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ เท่านั้น จึงทําให้ ไม่ทราบความความคิดเห็นของประชาชน
ส่วนอื่นๆซึ่งบางครั้ งอาจมีการติดต่ อประสานงานหรือเพื่อขอข้ อมูลด้ านการตรวจคนเข้ าเมือง
ตัวอย่ างประชาชนส่วนอื่นๆ เช่ น ตํารวจท่องเที่ยว ตํารวจนครบาลดอนเมือง พนักงานการท่า
อากาศยานไทย พนักงานสายการบิน หรือผู้ประกอบการค้ าภายในสนามบินดอนเมือง อีกทั้ง
การศึกษาในครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้ง
ต่อไป ว่าควรทําการวิจัยโดยใช้ ศึกษาจากประชาชนผู้รับบริการและประชาชนส่วนอื่นๆที่ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ น รวมทั้งควรทําการศึกษาในพื้นที่ ท่าอากาศยานอื่นๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า
อากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศภูเก็ต เพื่อให้ ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์
ของตํารวจตรวจคนเข้ าเมืองทั่วทั้งหน่วยงานของตํารวจตรวจคนเข้ าเมือง
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