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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  (1) เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อ

ภาพลักษณข์องข้าราชการตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 

และ (2) เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ ของข้าราชการตาํรวจตรวจ

คนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  จาํแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล และ

ความถี่ในการใช้บริการจากตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง   เป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research)  

ทาํการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  จากประชาชนที่มาใช้บริการ จํานวน 243 คน ทาํการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)   และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics)  ผลการศึกษาพบว่า  

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่า

อากาศยานกรงุเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับด ีเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านบุคลิกภาพ

และด้านจริยธรรม คุณธรรม อยู่ในระดับดี ในขณะที่ด้านบริการประชาชนและสงัคม  และด้านการ

ปฏบิัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  พบว่า  ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกนัมี

ความคิดเหน็ต่อภาพลักษณข์องตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน กรงุเทพฯ ไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  พบว่า ประชาชนที่มีความถี่ในการใช้บริการจาก

ตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองแตกต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองท่า

อากาศยาน กรงุเทพฯ ไม่แตกต่างกนั 

 

1. บทนาํ 

 สถาบันตาํรวจถือเป็นหน่วยงานสาํคัญของประเทศอีกหน่วยงานหน่ึงเป็นหน่วยงานซ่ึง มี

หน้าที่สาํคัญย่ิงที่เป็นความหวังเป็นที่พ่ึงพาของประชาชน   ฉะน้ัน ตาํรวจจึงต้องเป็นมืออาชีพ มี

ความซ่ือสัตย์สุจริต ต้องเป็นที่ควรแก่ความเคารพนับถือและไว้วางใจ แต่ทว่าในประเทศไทย 

ตาํรวจผู้พิทกัษ์สนัติราษฎร์ กลับมีภาพพจน์ ภาพลักษณ์ ไม่ค่อยเป็นมิตรกบัประชาชนนัก  มักถูก

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศษสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
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ประชาชนทั่วไปมองว่าเป็นนักรีดไถ นักแต่งคดีข้อหา สมุนรับใช้ผู้มีอาํนาจการเมือง  เป็นนัก

ว่ิงเต้นซ้ือขายตาํแหน่งนักส่งส่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นนัก“จับแพะ” เป็นต้น ในอดีตที่ผ่านมา 

ตาํรวจที่เลวกับนักการเมืองที่เลว จึงแข่งขันมาตลอดว่า ใครจะได้ที่หน่ึง   แห่งความเลวร้ายใน

สายตาของประชาชน   เหน็ได้จากการร้องขอให้ปฏิรูปตาํรวจที่ดังกระห่ึมไม่แพ้การร้องขอการ

ปฏริูประบบการเมือง  กฎหมายจึงบังคับใช้ไม่ได้ กฎหมายถูกบิดเบือนโดยผู้บังคับใช้ แล้วยังใช้

กฎหมายในทางที่ผิดๆ  แถมยังค้าคดีอีกด้วย เมืองไทยจึงกลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรม

ข้ามชาติทั้งหลาย   ทั้งค้ามนุษย์  ค้าแรงงานและขอทาน ค้าอวัยวะภายในร่างกาย ค้ายาเสพติดค้า

อาวุธเถื่อน ลักลอบค้าสิ่งหวงห้าม  เช่น ไม้มีค่า  สตัว์ป่าสงวน เป็นที่ตั้งกลุ่มมาเฟียข้ามชาติ เป็นที่

ฟอกเงิน เป็นที่ผลิตเอกสารปลอมทั้งหลาย   ดูเสมือนว่า  อะไรที่ผิดกฎหมาย ไทยไม่น้อยหน้า

ใคร ทั้งที่ไทยประกาศตนเป็นเมืองพุทธ และมีประเพณีวัฒนธรรมสูงส่ง ล่าสุดกมี็ข่าวคราวที่

สั่นคลอนความน่าเช่ือถือตาํรวจไทย กระจายออกไปยังสังคมโลก กรณีจับกุมชาวพม่า 2 คน คดี

นักท่องเที่ยวชาวองักฤษ 2 คน ถูกฆาตกรรม ปฏกิริิยาคนทั่วไปคือ พม่าทั้ง 2 คน  เป็นแพะหรือ

เปล่า    อีกทั้งปฏกิิริยาของรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลพม่า กดู็ไม่ค่อยเป็นการดีต่อประเทศไทย 

ต่อรัฐบาลไทย  ต่อตาํรวจ   และกระบวนการยุติธรรมของไทย ถึงขั้นที่กระทรวงการต่างประเทศ

ต้องจัดประชุมพบปะกับทูตองักฤษและพม่า  เพ่ือเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจ   บรรดาโซเชียล

มีเดียและสื่อองักฤษต่างกระจายข่าวในเชิงลบต่อตาํรวจไทยอย่างครึกโครม  แถมผู้นาํรัฐบาลไทย

ยังออกมาปกป้องตาํรวจคดีน้ีอกี แทนที่จะไตร่ตรอง รีบหาข้อมูลและพูดจาทาํนองสร้างสรรค์ ต่อ

กระบวนการยุติธรรม   และหน้าตาของไทย   หากภาพลักษณ์ตาํรวจแย่ ประเทศไทยกแ็ย่ด้วย 

แยกจากกนัไม่ได้  (จากคอลัมน์ "เวทอีสิระ"นสพ.แนวหน้22 ต.ค. 2557 )  

 จากที่กล่าวมาเบื้ องต้นประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านลบ   ทาํให้ประชาชนมีความ

เช่ือม่ัน และศรัทธาในตาํรวจน้อยลง อาจเน่ืองจากความไม่เข้าใจในบทบาทหรืออาํนาจหน้าที่ของ

ตาํรวจในการปฏิบัติหน้าที่ทาํให้ภาพลักษณ์ของตาํรวจติดลบ  ซ่ึงข้าราชการตาํรวจสามารถแบ่ง

ออกได้ประเภท   เช่น ตาํรวจท่องเที่ยว  ตาํรวจจราจร   ตาํรวจรถไฟ  ตาํรวจตระเวนชายแดน  

ตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น  ผู้วิจัย เป็นข้าราชการตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง  จึงสนใจที่จะ

ทาํการศกึษาความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง โดยผลที่ได้จา

การศึกษาคร้ังน้ี สามารถนาํไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 

หรือแก้ไขการทาํงานของตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามทศิทางที่

ประชาชนต้องการอย่างสูงสุดทั้งน้ีเพ่ือเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรงุเทพฯ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน 
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2. การศึกษาวิจยัครั้งนี้    

(1) เพ่ือศึกษา ความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตาํรวจตรวจคน
เข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรงุเทพฯ และ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ ของข้าราชการตาํรวจ
ตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  จาํแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 

และความถี่ในการใช้บริการจากตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง    

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research)  ทาํการเกบ็ข้อมูลด้วย 

แบบสอบถาม  จากประชาชนที่มาใช้บริการ จาํนวน 243 คน ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา  (Descriptive Statistics)   และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  ผลการศึกษา

พบว่า  

ความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศ

ยานกรุงเทพฯ   ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1)  ด้านบุคลิกภาพ 2)  ด้านจริยธรรม คุณธรรม  

3)  ด้านบริการประชาชนและสงัคม  4)  ด้านการปฏบิัติงาน   มีดังน้ี  

  1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ท่าอากาศยานกรงุเทพฯ  ด้านบุคลิกภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับดีโดยเรียงลาํดับ ได้ดังน้ี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีลักษณะท่าทาง 

สง่า ผ่าเผย   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง แต่งกายเหมาะกบัการปฏบิัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อประชาชน   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่ถือตัว ไม่ถือยศ ถือ

ตาํแหน่ง   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ควบคุมอารมณ์ ความรู้ สึกได้ดี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมือง มีสขุภาพร่างกายแขง็แรง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ย้ิมแย้มแจ่มใสขณะปฏบิัติหน้าที่  

ตามลาํดับ 

  2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจ 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  ด้านจริยธรรมและคุณธรรม  ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับดี  6 ข้อ และ ระดับปานกลาง 1 ข้อ โดย

เรียงลําดับ ดังน้ี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด    

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่   

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏบิัติหน้าที่ด้วยความเสยีสละ และ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรับฟัง

ความคิดเหน็ของประชาชน  ตามลาํดับ 

  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจ 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  ด้านบริการประชาชนและสงัคม  ในภาพรวม อยู่

ในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับ ดี  4 ข้อ และ ระดับปานกลาง 3 
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ข้อ โดยเรียงลําดับ  ดังน้ี    เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่พ่ึงของประชาชนและให้บริการ

ประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความ

เสมอภาคโดยให้ความสาํคัญยกย่องให้เกียรติประชาชน    เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูแลและ

ให้บริการด้านการตรวจคนเข้าเมืองกับประชาชนอย่างเตม็ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถ

ให้บริการได้ในเวลาที่เหมาะสม ขั้นตอนการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองไม่ยุ่งยาก มีสถานที่อาํนวย

ความสะดวกในการให้บริการ    และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ตามลาํดับ 

  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจ 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  ด้านการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ระดับปาน

กลาง   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับดี  จาํนวน 4 ข้อ และระดับปานกลางจาํนวน 

3 ข้อ  เรียงลําดับ ดังน้ี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน  

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความเคร่งครัดในการปฏบิัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็น

ผู้มีความรู้ความชาํนาญเกี่ยวกบังานในหน้าที่เป็นอย่างดี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความรู้ ด้าน

กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเป็นอย่างดี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีทกัษะความชาํนาญในการใช้

ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ    เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มีปฏิภาณไหวพริบสามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีการประชาสัมพันธ์การเปล่ียนแปลง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกบังานตรวจคนเข้าเมือง ตามลาํดับ 
 

  สมมติฐานของการวิจัย  ผู้วิจัยได้กาํหนดสมมุติฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการดาํเนินการวิจัย 

ดังน้ี 

1. ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล  แตกต่างกนั   มีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณข์องตาํรวจ 

ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน กรงุเทพฯ แตกต่างกนั 

2. ประชาชนที่มีความถี่ในการใช้บริการจากตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองแตกต่างกนั   มีความ 

คิดเหน็ต่อภาพลักษณข์องตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน กรงุเทพฯ แตกต่างกนั 
 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังน้ี  

1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  พบว่า    ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล  แตกต่างกนัมี 

ความคิดเหน็ต่อภาพลักษณข์องตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน กรงุเทพฯ ไม่แตกต่างกนั 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  พบว่า ประชาชนที่มีความถี่ในการใช้บริการจาก 

ตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองแตกต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองท่า

อากาศยาน กรงุเทพฯ ไม่แตกต่างกนั 
 

  ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็เพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ิมเติม 

 1. ควรปรับปรงุบุคลิกภาพ   ย้ิมแย้มแจ่มใส  แสดงท่าทางเป็นมิตรกบัประชาชน  ไม่ควร

เคร่งขรึมเกนิไปในขณะปฏบิัติหน้าที่  เพราะทาํให้ประชาชนไม่กล้าเข้าไปติดต่อสอบถาม หรือขอ

คาํแนะนาํใดๆ 
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 2. ควรให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้น   ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง 

และรวดเรว็  กรณีชาวต่างชาติเข้ารับบริการควรให้บริการแบบเบด็เสรจ็ (ONE STOP ONE 

SERVICE ) 

 3. ปฏบิัติหน้าที่ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล  ปฏบิัติด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏบิัติ

ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ 

 4. ควรมีการประชาสัมพันธ์  หน้าที่และบทบาทของตํารวจตรวจคนเข้าเมือง   ให้กับ

ประชาชนที่มารับบริการให้มากขึ้น และควรเอาใจใส่ประชาชนให้มากขึ้น 

 5. ควรปรับปรงุ สถานที่ให้บริการให้สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 

 6. ควรปรับปรุงเร่ืองการใช้ภาษาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  โดยเฉพาะภาษาใน

อาเซียน 

 

3. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั   

 1. ทาํให้ทราบความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณใ์นปัจจุบันของ  ข้าราชการตาํรวจ

ตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯและสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทาง 

การพัฒนา,วางแผนปรับปรุงและนาํไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ของสาํนักงานตรวจคนเข้า

เมืองด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ   ให้เป็นไปตามลักษณะและถูกทศิทางตามที่

ประชาชนต้องการ 

 2.  ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง จะได้ให้ความสาํคัญกับเร่ืองภาพลักษณ์ขององค์การ  

และสามารถนาํผลการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาข้าราชการตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เกี่ยวกับ  ด้านบุคลิกภาพ ด้านจริยธรรม คุณธรรม    

ด้านบริการประชาชนและสงัคม และด้านการปฏบิัติงาน 

 

4. สรุปและอภิปรายผลงานวิจยั 

  ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปมากที่สดุ    

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สดุ  มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิมากที่สดุ  มีระดับ

รายได้มากกว่า 30,000  บาทมากที่สดุ   และมีความถี่ในการเข้ารับบริการ 1 คร้ังมากที่สดุ 

  การศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่า

อากาศยานกรงุเทพฯ  สามารถสรปุและอภิปรายผล ดังน้ี  

 ด้านบุคลิกภาพ   ประชาชนมีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ฯ อยู่ในระดับ ดี  ทุกด้าน   

โดยเรียงลาํดับ ได้ดังน้ี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีลักษณะท่าทาง สง่า ผ่าเผย  เจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมืองแต่งกายเหมาะกบัการปฏบิัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอธัยาศัยไมตรีที่ดี

ต่อประชาชน   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่ถือตัวไม่ถือยศถือตาํแหน่ง   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
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เมือง ควบคุมอารมณ์ความรู้สกึได้ดี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มีสขุภาพร่างกายแขง็แรง และ 

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ย้ิมแย้มแจ่มใสขณะปฏบิัติหน้าที่  ตามลาํดับ   การที่ผลการวิเคราะห์

ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับ ดี  อาจเน่ืองมาจากก่อนการเข้ารับราชการ  เจ้าหน้าที่ตาํรวจตรวจคน

เข้าเมือง  ได้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยกาํหนด   และเม่ือเข้ารับ

ราชการและปฏบิัติหน้าที่แล้ว  กยั็งได้รับการฝึกอบรม และเข้ารับการทดสอบด้านบุคลิกภาพอยู่

เสมอ  จึงทาํให้ภาพลักษณ์ที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนอยู่ในระดับดี   ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สวัุฒน์ เอมแจ้ง  (2553 ) ที่ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์ของข้าราชการตาํรวจ

จราจรสถานีตํารวจนครบาลหนองค้างพลู ตามการรับรู้ ของประชาชนไว้   และพบว่า 1) 

ภาพลักษณ์ของข้าราชการตํารวจจราจรสถานีตํารวจนครบาลหนองค้างพลู ตามการรับรู้ ของ

ประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านระเบียบวินัย และด้านการบริการสังคมและ

ประชาชน และด้านจริยธรรม  โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง   
 

 ด้านจริยธรรมคุณธรรม  ประชาชนมีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจตรวจคน

เข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  ภาพรวมอยู่ในระดับดี   ในรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับดี  6 

ด้าน และ ระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยเรียงลาํดับ ดังน้ี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏบิัติหน้าที่

ตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด    เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความขยันหม่ันเพียรในการ

ปฏบิัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรงต่อเวลาในการปฏบิัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์จากการปฏบิัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏบิัติหน้าที่ด้วยความเสยีสละ  

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน   ถงึแม้ว่าภาพรวมด้านจริยธรรมและ

คุณธรรม ของข้าราชการตาํรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จะอยู่ในระดับดี  

แต่กยั็งมีรายข้อ เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง   อาจเป็น

เพราะ  ไม่ได้จัดโตะ๊พร้อมเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเหน็ หรือมีช่องทางในการรับฟังความคิดเหน็

น้อย   ประชาชนจึงไม่สามารถแสดงความคิดเหน็ได้อย่างสะดวก   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เลิศรัช   ดีทองอ่อน (2552) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์ของตาํรวจตามทัศนะของประชาชน 

กรณีศึกษา สถานีตาํรวจภธูรนาประดู่ จังหวัดปัตตานี   และพบว่าภาพลักษณ์ของตาํรวจ ประจาํ

สถานีภูธรนาประดู่ ตามทัศนะของประชาชน ภาพรวม อยู่ในระดับดี ทุกด้าน ยกเว้นการมีส่วน

ร่วมในชุมชน ระดับปานกลาง 
 

  ด้านบริการประชาชนและสังคม  พบว่า ประชาชนมีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของ

ตาํรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง  และผล

การวิเคราะห์ รายด้านอยู่ในระดับ ดี  4 ด้าน และ ระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงลาํดับ  ดังน้ี  

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่พ่ึงของประชาชนและให้บริการประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน   

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏบิัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคโดยให้ความสาํคัญยกย่องให้

เกียรติประชาชน    เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูแลและให้บริการด้านการตรวจคนเข้าเมืองกับ
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ประชาชนอย่างเตม็ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถให้บริการได้ในเวลาที่เหมาะสมขั้นตอน

การให้บริการตรวจคนเข้าเมืองไม่ยุ่งยาก    มีสถานที่อาํนวยความสะดวกในการให้บริการ มี

เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง   ในรายด้านเกี่ยวกบัขั้นตอนการให้บริการตรวจคนเข้าเมือง

ไม่ยุ่งยากน้ัน ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง อาจเน่ืองมาจาก ประชาชนผู้เข้ารับ

บริการไม่คุ้นเคยเน่ืองจากส่วนใหญ่เข้ารับบริการเพียง 1 คร้ัง  และในรายด้านสถานที่อาํนวย

ความสะดวกประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  อาจเน่ืองมาจากสาเหตุเพราะ  

สนามบินดอนเมือง เพ่ิงมีการเปิดใช้อกีคร้ังเม่ือ 1 ตุลาคม 2555  จึงอยู่ในช่วงปรับปรุงพ้ืนที่  ยัง

ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนจึงอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  และรายด้านมีเจ้าหน้าที่

ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง ความคิดเหน็ฯ อยู่ในระดับปานกลางเช่นกนั   อาจเป็นเพราะในช่วงที่

ผู้รับบริการเบาบาง  เจ้าหน้าที่อาจผลัดเปล่ียนกนัพักผ่อนอริิยาบทในบางคร้ัง  จึงอาจเข้าใจได้ว่ามี

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองน้อยและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ไพรวัลย์  สุดประเสริฐ (2552) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์ตาํรวจสายปราบปราม

ตามการรับรู้ของประชาชน  และพบว่า โดยภาพรวมภาพลักษณ์ตาํรวจสายปราบปรามตามการรับ

รู้อยู่ในระดับปานกลาง 

 

 ด้านการปฏิบัติงาน  พบว่า ประชาชนมีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณ์ของตาํรวจ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อยู่ในระดับ ปานกลาง   และรายด้านอยู่ในระดับดี    

จาํนวน 4 ด้าน เรียงลําดับ ดังน้ี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความละเอียดรอบคอบในการ

ทาํงาน  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความเคร่งครัดในการปฏบิัติหน้าที่   เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองเป็นผู้มีความรู้ความชาํนาญเกี่ยวกับงานในหน้าที่เป็นอย่างดี  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมี

ความรู้ ด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเป็นอย่างดี     อาจเน่ืองมาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ได้รับการฝึกฝนอบรมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอ    และความ

คิดเหน็อยู่ในระดับปานกลางจาํนวน 3 ด้าน  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีทกัษะความชาํนาญใน

การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  อาจเน่ืองมาจากมีผู้ใช้บริการหลายชาติหลายภาษา 

และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบางราย อาจไม่เช่ียวชาญจนบางคร้ังอาจเกิดความคาดเคล่ือนใน

การสื่อสารได้   รายด้าน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มีปฏภิาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าได้ อาจเน่ืองมาจาก ในบางคร้ัง อาจมีผู้ใช้บริการมากจึงแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการล่าช้า  

และรายด้านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีการประชาสัมพันธ์การเปล่ียนแปลงกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบังานตรวจคนเข้าเมือง ในรายด้านข้อน้ี สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก กฎหมายและ

ระเบียบมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และประชาชนผู้รับบริการอาจไม่ได้สนใจ อีกทั้งช่อง

ทางการประชาสมัพันธ์อาจไม่แพร่หลาย ประชาชนจึงไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว  ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สวัุฒน์ เอมแจ้ง (2553 ) ที่ได้ศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์ของข้าราชการตาํรวจจราจร

สถานีตาํรวจนครบาลหนองค้างพลู ตามการรับรู้ ของประชาชน  และพบว่า 1) ภาพลักษณ์ของ

ข้าราชการตาํรวจจราจรสถานีตาํรวจนครบาลหนองค้างพลู ตามการรับรู้ ของประชาชน 4 ด้าน 
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ได้แก่ ด้านการปฏบิัติหน้าที่ ด้านระเบียบวินัย และด้านการบริการสังคมและประชาชน และด้าน

จริยธรรม  โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

 

  ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

 จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเหน็ต่อภาพลักษณข์องตาํรวจ ด่านตรวจคน

เข้าเมืองท่าอากาศยานกรงุเทพฯ โดยรวมอยู่ในระดับดี  แต่ยังไม่มีบางรายด้านที่ประชาชนมีความ

คิดเหน็อยู่ในระดับปานกลาง  และประชาชนผู้รับบริการได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังน้ัน ผู้วิจัย 

จึงนาํมากาํหนดเป็นข้อเสนอแนะได้ดังน้ี 
 

1. ด้านบุคลิกภาพ  จากผลการศึกษา ถงึแม้ว่าภาพรวมอยู่ในระดับดี  แต่ประชาชน 

ผู้รับบริการ  ได้ให้ข้อเสนอแนะ  คือ  ควรปรับปรุงบุคลิกภาพ  ให้ย้ิมแย้มแจ่มใส  แสดงท่าทาง

เป็นมิตรกบัประชาชน  ไม่ควรเคร่งขรึมเกนิไปในขณะปฏบิัติหน้าที่  เพราะทาํให้ประชาชนไม่กล้า

เข้าไปติดต่อสอบถาม หรือขอคาํแนะนาํใดๆ  ซ่ึงในด้านบุคลิกภาพของข้าราชการตาํรวจ  ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ได้มีการกาํหนดการฝึกและทดสอบสมรรถภาพเป็น

ประจาํทุกสปัดาห์  แต่กอ็าจมีข้าราชการตาํรวจบางราย ที่ละเลยการปฏบิัติอนัดีงาม ดังน้ัน ผู้วิจัย

จึงนําเสนอข้อเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขปัญหา  คือ  ต้องเข้มงวดและหม่ันสังเกต

พฤติกรรมของข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยอาจมีการซุ่ม

สงัเกตในบางคร้ัง  เพ่ือให้ได้รับทราบพฤติกรรมการปฏบิัติต่อผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้

แก้ไขปรับปรงุตามความต้องการของประชาชน 
 

2. ด้านบริการประชาชนและสงัคม  จากผลการศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุ

ในด้านน้ี คือ ขั้นตอนให้บริการตรวจคนเข้าเมืองไม่ยุ่งยาก  มีสถานที่อาํนวยความสะดวกในการ

ให้บริการ  และการมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง  นอกจากน้ีแล้ว ประชาชน

ผู้รับบริการ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  คือ  ควรให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้น   ปฏบิัติ

หน้าที่ด้วยความถูกต้องและรวดเรว็  กรณีชาวต่างชาติเข้ารับบริการควรให้บริการแบบเบด็เสรจ็ 

(ONE STOP ONE SERVICE )  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงนาํเสนอข้อเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว  ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยแนะนาํการปฏบิัติก่อนเข้ารับบริการ   และควรติด

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ทาํการตรวจคนเข้าเมือง   จัด

สถานที่ให้บริการให้เหมาะสม   และผู้บังคับบัญชาต้องหมั่นกวดขันเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  

ให้มีความกระตือรือร้นขณะปฏิบัติงาน และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาราชการ  มิให้หลบเล่ียง

หรือละทิ้งหน้าที่เป็นอนัขาด    
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3. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ จากผลการศึกษา พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์ฯ ในด่านน้ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีทกัษะความ

ชาํนาญในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีปฏภิาณไหว

พริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้   ในส่วนของประชาชนผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ การปฏบิัติหน้าที่ให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล ปฏบิัติด้วยความเสมอภาคไม่เลือก

ปฏิบัติว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้วิจัยจึงนําเสนอข้อเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข

ปัญหา  ดังน้ี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการใช้

ภาษาต่างประเทศ  และทาํการทดสอบอยู่เสมอ เช่น  รอบ 1 เดือน  รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน 

เพ่ือกระตุ้นให้ตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง มีความกระตือรือร้น และหม่ันศึกษาหาความรู้ อยู่เสมอ    

ผู้บังคับบัญชาควรถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์หรือ พยายามจาํลองเหตุการณ์หรือปัญหาในการ

ปฏบิัติงานเพ่ือฝึกให้ตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองรู้ จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสาํหรับ   ในราย

ด้าน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง มีการประชาสัมพันธ์การเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องกบังานตรวจคนเข้าเมือง   ข้อน้ีกอ็ยู่ในระดับ ปานกลางเช่นกนั   ดังน้ันควรเพ่ิมช่องทาง

ในการรับรู้ ข้อมูลดังกล่าว  เช่น  ประชาสัมพันธ์ลงเวปไซต์ของหน่วยงานต่างๆ  หรือจัดทาํแผ่น

พับ โปสเตอร์แจกจ่ายประชาชนที่มารับบริการ   
 

ขอ้เสนอแนะสําหรบังานวิจยัครั้งต่อไป 

 เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ี    ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเฉพาะประชากร    ซ่ึงเป็น

ประชาชนผู้มาใช้บริการ ของข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  ณ 

ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ เท่าน้ัน   จึงทาํให้ไม่ทราบความความคิดเหน็ของประชาชน

ส่วนอื่นๆซ่ึงบางคร้ังอาจมีการติดต่อประสานงานหรือเพ่ือขอข้อมูลด้านการตรวจคนเข้าเมือง  

ตัวอย่างประชาชนส่วนอื่นๆ เช่น ตาํรวจท่องเที่ยว ตาํรวจนครบาลดอนเมือง พนักงานการท่า

อากาศยานไทย  พนักงานสายการบิน หรือผู้ประกอบการค้าภายในสนามบินดอนเมือง อีกทั้ง

การศึกษาในคร้ังน้ี ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   ดังน้ัน   ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยคร้ัง

ต่อไป ว่าควรทาํการวิจัยโดยใช้ศึกษาจากประชาชนผู้รับบริการและประชาชนส่วนอื่นๆที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้น  รวมทั้งควรทาํการศึกษาในพ้ืนที่ ท่าอากาศยานอื่นๆ  เช่น  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  ท่า

อากาศยานเชียงใหม่  ท่าอากาศภเูกต็ เพ่ือให้ทราบความคิดเหน็ของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์

ของตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองทั่วทั้งหน่วยงานของตาํรวจตรวจคนเข้าเมือง  
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