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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศที่มีต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ด่าน
ตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศที่มีต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่ าง
ประเทศ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล
ซึ่งประกอบด้ วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ผู้โดยสาร
ขาออกระหว่ างประเทศที่มาใช้ บริการ ณ งานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ จํานวน
ทั้งหมด 200 ราย เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามปลายปิ ด โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ระดับทัศนคติต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศ ด่านตรวจ
คนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านอยู่
ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงตามลําดับค่ าเฉลี่ยรายด้ านตามลําดับได้ ดังนี้ คือ ด้ านความรู้
ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม
1.1 ด้ านความรู้ พบว่ า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง
ครบถ้ วนเรียบร้ อยจะได้ รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว รองลงมาคือ ขั้นตอนการมารับการตรวจ
หนั งสือเดินทางมีการออกแบบไว้ อย่ า งเป็ นระบบก่ อนหลัง และข้ อที่มีค่า เฉลี่ ยน้ อยที่สุด คือ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการได้ ให้ คาํ แนะนํากรณีเดินทางกับเด็กต้ องใช้ เอกสารประกอบการพิจารณา
ตรวจอนุญาตอะไรบ้ าง
1.2 ด้ านความรู้สกึ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ผู้โดยสารรู้สกึ ว่าขั้นตอนการ
มารับบริการไม่ ยุ่งยาก สามารถดําเนินการได้ ด้วยตนเอง รองลงมาคือ ผู้โดยสารรู้สึกว่ างาน
ตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศมีการบริหารจัดการค่ อนข้ างเหมาะสมทันสมัยและเป็ น
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สากล และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ผู้โดยสารรู้สกึ ว่า ที่ได้ รับการช่วยเหลือการมารับบริการ
เป็ นอย่างมาก
1.3 ด้ านพฤติกรรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 2 ข้ อ คือ ผู้โดยสารพอใจมารับ
บริการที่น่ีและกลับมาใช้ บริการอีกครั้ง และผู้โดยสารจะมาใช้ บริการที่น่ีอย่างสมํ่าเสมอ
2. ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่มีต่อการบริการของแผนก
งานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านก็อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย
รายด้ านตามลําดับ ได้ ดังนี้ คือ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ ด้ านบริการ และด้ านสถานที่
2.1 ด้ านเจ้ าหน้ าที่ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ เจ้ าหน้ าที่แต่งกายเรียบร้ อย
สะอาด เป็ นระเบียบ เหมาะสม รองลงมา คือ เจ้ าหน้ าที่บริการด้ วยความสุภาพ อบอุ่น และ
เป็ นมิตร และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ เจ้ าหน้ าที่มีจาํ นวนเพียงพอและเหมาะสมกับผู้มารับ
บริการ
2.2 ด้ านบริการ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การจัดช่องทางเป็ นพิเศษสําหรับ
บุคคลที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ เช่น รถเข็น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ได้ อย่ างเหมาะสม และ
ผู้โดยสารได้ รับบริการด้ วยความเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติรองลงมาคือ ขั้นตอนการ
มารับบริการสะดวก ไม่ยุ่งยาก สามารถทําดําเนินการได้ ด้วยตนเอง และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ
คือ การประชาสัมพันธ์ข้นั ตอนการเข้ ารับบริการอย่างสมํ่าเสมอ เพียงพอ
2.3 ด้ านสถานที่พบว่ าข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะห่ างระหว่ างสายการบินกับ
สถานที่ตรวจหนังสือเดินทางเหมาะสม รองลงมาคือ สถานที่ต้ังของงานตรวจผู้โดยสารขาออก
ระหว่ างประเทศ ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ มีความสะดวก เหมาะสม
และข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ มีป้ายแนะนําขั้นตอนการมาเข้ ารับบริการอย่างชัดเจน

1. บทนํา
งานตรวจผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง ท่ า อากาศยาน
กรุงเทพฯ เป็ นหน่วยงานระดับแผนก อยู่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้ าเมือง 2 สํานักงาน
ตรวจคนเข้ าเมือง สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มีภารกิจหน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ตรวจบุคคลและยานพาหนะที่จะออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ว่าด้ วย
การเข้ า เมื อ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นคนต่ า งด้ า ว กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และ
ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ และกฎหมายอื่น ที่ส ํา นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งรั บ ผิ ด ชอบ งาน
ดําเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ ามาในราชอาณาจักร งานเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักร
โดยการอนุ ญาตสิ้นสุด ณ ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ปฏิบัติงานภายใต้
วิสยั ทัศน์ของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ คือ “พิทกั ษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็ นที่รักของประชาชน”
มีพันธกิจหน้ าที่ตามพระราชบัญ ญัติ ตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 และปฏิบัติงาน
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ภายใต้ วิสัยทัศน์ของสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง คือ “ ตม. เข้ มแข็ง ชาติม่ันคง ”
ดังนั้น
เพื่อให้ การปฏิบัติงานของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง
ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
รวมถึง พระราชบัญญัติตาํ รวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กฎ ก.ตร. ว่าด้ วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตํารวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการให้ บริการ
ประชาชนและเกิดภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ ทาํ การศึกษาเรื่องทัศนคติและความพึง
พอใจของผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ที่มีต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เพื่อนํามาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการต่อไป

กรอบแนวคิดในการทําวิจยั
จากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทัศนคติและความพึงพอใจผู้วิจัยจึง
ได้ นาํ แนวคิดที่ได้ มาสร้ างกรอบความคิดการวิจัย ได้ ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

ระดับของทัศนติ
- ด้านความรู ้
ปัจจัยส่ วนบุคคล

- ด้านความรู้สึก

- เพศ

- ด้านพฤติกรรม

- อายุ

ระดับของความพึงพอใจ
- ด้านเจ้าหน้าที่

- ระดับการศึกษา

- ด้านบริ การ
- ด้านสถานที่
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ ึกษาวิจยั
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วิธีการวิจยั
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่มีต่อ
การบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศ
ยานกรุงเทพฯผู้วิจัยได้ กาํ หนดแนวทางดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
3. วิธเี ก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้ งนี้ ได้ แก่ ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศด่ าน
ตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยการสุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 ราย เนื่องจากไม่
ทราบประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ ทาํ การสุ่มตัวอย่ างเพื่อทําการแจกแบบสอบถาม
ให้ กับผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ตาม
ช่ วงเวลาที่กาํ หนดตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 10 กุ มภาพันธ์ พ.ศ.
2558

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ การใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed Formal
Structured
Questionnaire) เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ู วิจัยสร้ างขึ้นจากการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล
หลั ก การและทฤษฏี ร วมทั้ ง จากข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางอิ น เตอร์ เ น็ต และสอบถามจากผู้ มี
ประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
การศึกษา ซึ่งลักษณะคําถามจะเป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ที่
มีต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ด้านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้ อมู ลเกี่ยวกับ ความพึ งพอใจของผู้ โดยสารขาออกระหว่ า ง
ประเทศที่มีต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้ า
เมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ
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ระดับทัศนคติและความพึงพอใจ

คะแนน

มากที่สดุ

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้ อย

2

น้ อยที่สดุ

1

ตอนที่ 4 ข้ อมูลเสนอแนะของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ

3. วิธีเก็บรวมรวมข้อมูล
ข้ อมูลที่รวบรวมได้ ใช้ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 การแจกแจงความถี่และค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อแสดงข้ อมูลส่วนตัวของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามใช้ การพรรณนาข้ อมู ลทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ
การศึกษา
ส่วนที่ 2 การวัดระดับทัศนคติและความพึงพอใจ ใช้ มาตราส่วนประเมินค่า ค่าเฉลี่ย
(Mean)และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stadard Deviation) เพื่อวัดระดับทัศนคติ ความพึง
พอใจ และระดับความเชื่อมั่นตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale ) โดยแบ่งการตัดสินใจ
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ ในการแปลความหมาย
ของคะแนนใช้ ค่าเฉลี่ยเป็ นเกณฑ์ ซึ่งแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มได้ ดังนี้
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เกณฑ์ในการแปลผล
ระดับทัศนคติและความพึงพอใจ

คะแนน

มากที่สดุ

4.51 – 5.00

มาก

3.50 – 4.50

ปานกลาง

2.51 – 3.50

น้ อย

1.51 – 2.50

น้ อยที่สดุ

1.00 – 1.50

สถิติทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. การศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศที่มีต่อ
การบริ การของแผนกงานตรวจผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ ผู้วิจัยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพื่ออธิบายข้ อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างได้ แก่การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. การเปรียบเทียบทัศนติและความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่มี
ต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ โดยเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคลผู้วิจัยได้ ใช้ สถิติอนุมาณ (Inference
Statistic) ซึ่งเป็ นการสรุปข้ อมูลที่ได้ โดยใช้ การประมาณค่า (Estimation) และการทดสอบ
สมมติฐาน (Testing Hypothesis) ด้ วยค่า t-test และ F-test

4. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางการดํา เนิ น การในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
ทัศนคติของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่มีต่อการบริการของแผนกงานตรวจ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
1. ด้ านพฤติกรรม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมีทศั นคติ
ต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยาน
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กรุงเทพฯ ในด้ านนี้น้อยที่สดุ โดยเฉพาะเรื่อง ท่านพอใจมารับบริการที่น่ีและกลับมาใช้ บริการ
อีกครั้ง และท่านจะมาใช้ บริการที่น่ีอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากมีผ้ ูโดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศมาใช้ บริ การเป็ นจํานวนมากในแต่ ละวัน จึงทําให้ การบริการอาจล่ าช้ า และไม่ ท่ัวถึง
ดังนั้น แผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
จึงควรมีการอบรมให้ พนักงานให้ มี service mind มากยิ่งขึ้น และมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ใช้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วให้ กบั ผู้มาใช้ บริการ เพื่อสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้มารับบริการรู้สกึ ว่า
ได้ รับความสะดวกอย่างมากและอยากกลับมารับบริการที่น่ีอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูโดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศ มีทศั นคติในทางบวกและเกิดความพึงพอใจต่อการบริการของแผนกงาน
มากยิ่งขึ้น
2. ด้ านความรู้สกึ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมีทศั นคติ
ต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยาน
กรุงเทพฯ ในด้ านนี้น้อยเป็ นอันดับที่สอง โดยเฉพาะเรื่อง ท่านรู้สกึ ว่าที่ได้ รับการช่วยเหลือการ
มารับบริการเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีผ้ ูโดยสารขอออกระหว่างประเทศมาใช้ บริการเป็ นจํานวน
มากในแต่ละวัน การจะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปดูแลเป็ นรายบุคคลจึงอาจทําได้ ยาก ทําให้ บางท่านอาจ
ไม่ได้ รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดังนั้น แผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจ
คนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จึงควรจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ท่ที าํ หน้ าที่ประชาสัมพันธ์น่ังอยู่
ประจําจุ ดบริการของงานขาออกระหว่างประเทศ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อคอยให้ คาํ แนะนํากรณี
ผู้โดยสารมีปัญหาขัดข้ องหรือต้ องการคําแนะนําในส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อผู้โดยสารจะได้ ร้ ูสึกว่ า
ได้ รับความสะดวกในการมารับบริการของแผนกงานมากยิ่งขึ้น
3. ด้ านความรู้ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมีทศั นคติต่อ
การบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่ างประเทศด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยาน
กรุงเทพฯ ในด้ านนี้น้อยเป็ นอันดับสุดท้ าย โดยเฉพาะเรื่อง เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการได้ ให้ คาํ แนะนํา
กรณีเดินทางกับเด็กต้ องใช้ เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจอนุญาตอะไรบ้ าง ทั้งนี้ ผู้โดยสาร
ขาออกระหว่างประเทศที่มีเด็กมาด้ วยมีจาํ นวนน้ อย เมื่อเทียบกับผู้โดยสารขาออกอื่นๆ ทําให้
เจ้ าหน้ าที่สามารถดูแลได้ อย่างเต็มที่มากกว่า แต่กม็ ีผ้ ูโดยสารบางส่วนที่ไม่ได้ เตรียมเอกสารและ
ทราบข้ อมูลมาก่อนเลย ดังนั้น แผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมือง
ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จึงควรให้ มีการประชาสัมพันธ์ทางช่ องทางสื่อสาร เช่ น อีเมล์ของ
หน่วยงาน โทรทัศน์ กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตและสถานกงสุล
สํานักงานเขต อําเภอ จังหวัด ตัวแทนสายการบิน หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อประชาชนทั่วไปจะ
ได้ รับทราบ เพื่อจะได้ เตรียมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้ องมาได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน โดย
เป็ นการให้ ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องกับประชาชน ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูโดยสารได้ รับความ
สะดวกและมีทศั นคติท่ดี ีต่อการบริการของแผนกงานมากยิ่งขึ้น

1006

ความพึงพอใจของผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศที่มีต่อการบริการของแผนกงาน
ตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
1. ด้ านบริการ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมีความพึง
พอใจต่ อการบริ การของแผนกงานตรวจผู้ โดยสารระหว่ างประเทศด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ ในด้ านนี้น้อยที่สดุ โดยเฉพาะเรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้นั ตอนการเข้ ารับ
บริการอย่างสมํ่าเสมอ เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจาก งานขาออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้ า
เมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ยังมีการประชาสัมพันธ์ท่นี ้ อย ดังนั้น แผนกงานตรวจผู้โดยสาร
ระหว่ า งประเทศด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง ท่ า อากาศยานกรุ ง เทพฯ จึ ง ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพั น ธ์ใ ห้ มากยิ่ งขึ้ น เกี่ย วกับ ขั้ น ตอนการมาเข้ า รั บ บริ การ ว่ า จะต้ อ งเตรี ย มเอกสาร
อะไรบ้ าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจหนังสือเดินทาง โดยจัดให้ มีจอมอนิเตอร์
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงควรจัดให้ มีป้ายไฟ หรือ
ตัววิ่งบนช่องตรวจหนังสือหนังสือเดินทาง เพื่อผู้โดยสารจะได้ ดูระหว่างเข้ าคิวรอรับบริการ อาจ
ทําเป็ นแผ่ นพับขนาดพกพาเพื่อแจกแก่ผ้ ูโดยสารประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารหรื ออินเทอร์ เน็ต
เพื่อให้ ผ้ ูโดยสารสามารถหาข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการบริการคือผู้โดยสาร
ได้ รับการบริการอย่างเพียงพอและต่อต่อเนื่อง ตรงเวลา เสมอภาค รวมถึงได้ รับบริการอย่าง
ก้ า วหน้ า คื อ งานตรวจผู้ โ ดยสารมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารกับ ประชาชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ด้ านสถานที่ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมีความพึง
พอใจต่อการบริการของแผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศ
ยานกรุงเทพฯ ในด้ านนี้น้อยเป็ นอันดับที่สอง โดยเฉพาะเรื่อง มีป้ายแนะนําขั้นตอนการมาเข้ ารับ
บริ การอย่ างชั ดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากป้ ายประชาสัมพั นธ์ และป้ ายแนะนําขั้นตอนต่ างๆ ยังมี
จํานวนน้ อย และอยู่ภายในอาคารเท่านั้น ดังนั้น แผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศด่าน
ตรวจ คนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ จึงควรจัดให้ มีป้ายแนะนําขั้นตอนการมาเข้ ารั บ
บริ การเพิ่ มมากยิ่งขึ้น และติ ด ป้ ายติ ด ไว้ บ ริ เ วณที่ผ้ ู โดยสารสามารถมองเห็น ได้ ชัด เจน เช่ น
บริ เวณด้ านหน้ าประตูทางเข้ างานตรวจผู้โดยสารขาออก และพื้นที่ท่ีผ้ ูโดยสารมารอคิวเข้ ารั บ
บริการ เพื่อให้ ผ้ ูโดยสารได้ รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
3. ด้ านเจ้ าหน้ าที่ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมีความพึง
พอใจต่ อการบริ การของแผนกงานตรวจผู้ โดยสารระหว่ างประเทศด่ านตรวจคนเข้ าเมือง ท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ ในด้ านนี้น้อยเป็ นอันดับสุดท้ าย โดยเฉพาะเรื่อง เจ้ าหน้ าที่มีจาํ นวน
เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนผู้มารับบริการ เนื่องจากมีผ้ ูโดยสารขาออกระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนมาก แต่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานของงานขาออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคน
เข้ า เมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ มี จํานวนน้ อยไม่ เพี ยงพอกับปริ มาณผู้ โดยสาร จึงทําให้
ผู้โดยสารต้ องรอคิวนาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงของแผนกงานตรวจผู้โดยสารระหว่าง
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ประเทศด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง ท่ า อากาศยานกรุง เทพฯ จึ ง ควรพิ จ ารณาให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
ข้ าราชการตํารวจมาปฏิบัติหน้ าที่ให้ เพียงพอต่ อไป ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูโดยสารเกิดความพึงพอใจใน
ปัจจัยที่ใช้ เป็ นเครื่องมือในการบ่งชี้ถึงปัญหาอันได้ แก่ ปัจจัยด้ านบุคคล ด้ านงาน และด้ านการ
จัดการต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทําการวิจัยทัศนคติและความพึงพอใจต่อการบริการของ
แผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
โดยใช้ ประชากร คือ ข้ าราชการตํารวจในสังกัดทุกนาย และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องทุกหน่ วยงาน
เพื่อจะได้ เป็ นการบูรณาการการแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาการให้ บริ การให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน
2. ควรเพิ่ มช่ องทางในการสอบถามทัศนคติและความพึ งพอใจต่ อการบริ การของ
แผนกงานตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ ประชาชนผู้มาเข้ ารับบริการทุกคนสามารถเข้ าถึงการประเมินทัศนคติ
และความพึงพอใจดังกล่าวได้
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