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ภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรูของผูรับบริการ 

Image of the Immigration Bureau in the Perception  

of the Service Benefitors 

เหมวดี ชัยมุสิก 

บทคัดยอ 

การวิจัย เรื่อง “ภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรูของผูรับบริการ”     

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมการเปดรับสื่อเก่ียวกับภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขา

เมือง 2) พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และ 3) เพ่ือศึกษาระดับ

การรับรูดานภาพลักษณการใหบริการของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

กลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากร คือ ผูรับบริการคนไทยท่ีมารับบริการกับสํานักงาน

ตรวจคนเขาเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปน

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูรับบริการในกลุมตัวอยาง ซ่ึงสวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 26-

30 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสเปนโสด ประกอบอาชีพรับจาง/งานอิสระ และมี

ทัศนคติกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองครั้งท่ี 4 หรือมากกวามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อภายนอกจาก

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยรวมในระดับปานกลางจากสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ และ

เปดรับสื่อภายในจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจากสื่อเว็บไซต และสื่อบุคคล  2) พฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองอยูในระดับนอยทุกดาน 3) ระดับการรับรูของ

ผูรับบริการดานภาพลักษณดานการใหบริการของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ทางดานองคกร 

บุคลากร และบริการ โดยรวมและรายดานจะอยูในระดับนอยทุกดาน 
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Abstract 

 The object of the research “Image of The Immigration Bureau in the 

Perception of Service Benefitor” is to study 1) the behavior of accepting medias 

about the image of the Immigration Bureau, 2) the behavior of accepting information 

concerning the Immigration Bureau, and 3) the level of Perception on the image of 

the Immigration Bureau. 

 The sampling group representative of the population is 400 Thai Service 

Benefitors at the Immigration Bureau, Bangkok area. Tools used for the study are 

questionnaires. Statistics used for data analysis are Frequency, Percentage, Average, 

Standard deviation, t-Test, Analysis of One-Way ANOVA and Analysis of Pearson’s 

Correlation 

 The result of the research shows that 1) Most of in Thai Service Benefitors 

from the sampling group are between 26-30 years old with bachelor degree, single, 

employees, independent job, who have attitudes towards The Immigration Bureau 

for the 4th time of services or much more have the behavior of accepting the outside 

medias of the Immigration Bureau as a whole, at fair level, from television, 

newspapers and radio as well as accepting the inside media of The Immigration 

Bureau from websites and individuals. 2) the behaviors of accepting information 

about the Immigration Bureau is at less level in all items 3) the level of Perception of 

Service Benefitors in term of the image of service of the Immigration Bureau about 

the organization, personnel and services, in all items or of each item is at less level.  
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาพลักษณขององคกรเปนภาพท่ีเกิดข้ึนของจิตใจของบุคคลหรือประชาชนท่ีมีตอบริษัท 

หรือองคกรใดองคกรหนึ่ง และภาพลักษณยังเปนองครวมของความคิดและความประทับใจ               

ท่ีบุคคลมีตอองคกร เปนสิ่งท่ีมองเห็นไดชัดเจน และเปนเสมือนกระจกสองตัวเองวาคนท่ัวไป        

มององคกรอยางไร ซ่ึงเปนการสะทอนความคิดเห็นของคนท่ัวไปท่ีอาจมองอะไรท่ีแตกตางจาก

ผูบริหารของหนวยงานหรือองคกรนั้นๆ หากองคกรมีภาพลักษณท่ีดีก็ยอมเกิดความนาเชื่อถือ ศรัทธา 

ไววางใจ รวมท้ังความรวมมือจากหลายๆ ฝายท้ังภายในและภายนอกองคกรนั้นเปนอยางดี ในทาง

การบริหารองคกรถือวาภาพลักษณเปนสิ่งสําคัญเพราะถือเปนองครวมของความเชื่อของบุคคลท่ี

เก่ียวของ แมวาภาพลักษณจะเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนได แตก็ตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงไมใช

การกุเรื่อง หรือเพ่ิมเติมแตงข้ึนมาอยางเดียว ความนาเชื่อถือขององคกรของบุคคลจะชวยใหบุคคลเกิด

ความภักดีองคกรนั้น  ทัศนคติหรือการกระทําใดๆของบุคคลมีตอองคกรหรือหนวยงานมักจะมีความ

เก่ียวพันกับภาพลักษณขององคกรหรือหนวยงานนั้น ปจจุบันคําวา “ภาพลักษณ” จึงถูกนํามา

พิจารณาเปนองคประกอบแรกๆในการบริหาร เพ่ือชวยเอ้ือใหองคกรดําเนินไปไดอยางกาวหนา และ

ม่ันคง โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับองคกรขนาดใหญท่ีเก่ียวของกับกลุมประชาชนจํานวนมาก 

จากการท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมือง มีอํานาจหนาท่ีในสวนท่ีเก่ียวของกับประชาชน ดังนี้ 

1. เปนฝายอํานวยการดานยุทธศาสตรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติในการวางแผน ควบคุม 
ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานตรวจคนเขา
เมือง และหนวยงานในสังกัด 

2. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 
กฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
และกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ัวราชอาณาจักร 

3. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 อยางไรก็ตาม สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความ
สะดวกแกผูเขามาติดตอหนวยงานราชการเก่ียวกับงานตรวจคนเขาเมือง แตการดําเนินงานท่ีผาน
มายังมีปญหาการใหบริการประชาชน เชน เจาหนาท่ีบางคนยังขาดจิตสํานึกในการใหบริการ แสวงหา
ผลประโยชนจากการปฏิบัติหน า ท่ี  ความสามารถในการสื่ อสาร บุคคลิกภาพ มารยาท               
ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี เปนตน จากประเด็นปญหาตางๆเหลานี้ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
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จึงพยายามปรับปรุงภาพลักษณดานการใหบริการ ฝกอบรมผูใหบริการ และปรับปรุงคุณภาพ
นวัตกรรมใหมในดานการสื่อสาร และการใหขอมูลโดยผานสื่อตางๆ เชน สื่อประชาสัมพันธองคการ 
ในดานแผนพับ ปายโฆษณา สื่อโทรทัศน รวมถึงบุคลากร เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการใหไดดีท่ีสุด 
       ดังท่ีกลาวมาขางตน จากความเปนมา และความสําคัญของปญหาสํานักงาน          

ตรวจคนเขาเมือง ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง “ภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรู

ของผูรับบริการ” เพ่ือจะไดทราบถึงการรับรูดานภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ซ่ึงกรอบ

การวิจัยครั้งนี้ จะทําใหไดทราบถึงภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และเกิดประโยชนตอ

บุคคล และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการกําหนดนโยบาย และแนวทางการใหบริการท่ีจะสงผลการ

สรางภาพลักษณท่ีดีข้ึน และภาพลักษณดานการใหบริการของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองวาเปน

ภาพลักษณในเชิงบวกหรือเชิงลบ เพ่ือจะนําขอมูลจากการศึกษาไปใชในการวางแผนการสราง

ภาพลักษณแกประชาชนผูรับบริการ และจะมีผลตอภาพลักษณท่ีดีตอองคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรูของผูรับบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อเก่ียวกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองของผูรับบริการ 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองของ

ผูรับบริการ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของขอมูลสวนบุคคลกับการรับรูภาพลักษณของสํานักงานตรวจ

คนเขาเมือง 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูรับบริการกับการรับรู

ภาพลักษณสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูรับบริการกับการรับรู
ภาพลักษณสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ภาพลักษณสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรูของผูรับบริการ”                

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับใชศึกษา และเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะมีการศึกษาความคิดเห็นในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น  จึงจัดได

วา เปนการศึกษาแบบชวงตัด (Cross-sectional Study) ผูศึกษามุงเนนศึกษาโดยไดกําหนดแนวทาง

ในการดําเนินงานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  

ประชากรท่ีนํามาศึกษา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูรับบริการคนไทยท่ีมารับบริการกับ

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง ณ เดือนกรกฎาคม           

พ.ศ.2555 มีจํานวน 571,675 คน1 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรูของผูรับบริการในดานองคกร 

บุคลากร และบริการนั้น ลวนแลวแตเกิดจากการรับรูของผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา 1) 

ผูรับบริการในกลุมตัวอยาง ซ่ึงสวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป  มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี สถานภาพสมรสเปนโสด ประกอบอาชีพรับจาง/งานอิสระ และมีทัศนคติกับสํานักงานตรวจคนเขา

เมืองครั้งท่ี 4 หรือมากกวามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อภายนอกจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยรวม

ในระดับปานกลางจากสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ และเปดรับสื่อภายในจากสํานักงานตรวจ

คนเขาเมืองจากสื่อเว็บไซต และสื่อบุคคล  2) พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสํานักงานตรวจ

คนเขาเมืองอยูในระดับนอยทุกดาน  3) ระดับการรับรูของผูรับบริการดานภาพลักษณดานการ

ใหบริการของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ทางดานองคกร บุคลากร และบริการ โดยรวมและรายดาน

จะอยูในระดับนอยทุกดาน 

  2.1  ภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรูของผูรับบริการ 
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  2.2  พฤติกรรมการเปดรับสื่อและขาวสารเก่ียวกับภาพลักษณสํานักงานตรวจคนเขา

เมืองของผูรับบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

สิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนของภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรูของผูรับบริการ 

คือ ภาพลักษณขององคกร บุคลากร และบริการเปนตัวบงชี้ถึงคุณคาเพ่ิม และมีความสําคัญตอการ

สงเสริมการดําเนินงานขององคกรใหลุลวงสําเร็จดวยดี เพราะภาพลักษณเปนสวนท่ีเก่ียวของกับจิตใจ 

และเปนสิ่งท่ีผูรับบริการมีความรูสึกตอหนวยงาน 

จากพฤติกรรมการเปดรับสื่อและขาวสารเก่ียวกับภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง

ของผูรับบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูรับบริการมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อและขาวสารเก่ียวกับ

ภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองจากสื่อภายนอกสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ไดแก 

หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน และสื่อจากภายในสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ไดแก สื่อ  เว็บไซต 

เอกสารประชาสัมพันธ ปายโฆษณา สื่อบุคคลและสื่อวารสาร   

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

การรับรูภาพลักษณสํานักงานตรวจคนเขาเมืองของผูรับบริการมีการรับรูตอภาพลักษณกับ

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองในระดับนอยทุกดาน ในขณะท่ีสํานักงานตรวจคนเขาเมืองไดมีการกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ ออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงหนึ่งในนั้นมีดานการใหบริการท่ี

ดี มีองคประกอบ คือ ความซ่ือสัตย ความโปรงใส ความเปนธรรม ความเสมอภาค และความเปนมือ

อาชีพ และ สํานักงานตรวจคนเขาเมืองก็สังกัดในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และมีหนาท่ีในสวนท่ี

เก่ียวของกับการใหบริการประชาชน  

 อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาภาพลักษณของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองในการรับรูของ

ผูรับบริการ เปนงานท่ีเก่ียวของกับการสรางภาพลักษณ และมีสวนเสริมสรางใหหนวยงาน หรือองคกร

มีภาพลักษณท่ีดีตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพ่ือผลแหงชื่อเสียง ความเชื่อถือ จากประชาชนท่ี

มีตอหนวยงานหรือ องคกร ซ่ึงภาพลักษณท่ีบุคคลหรือประชาชนมีตอองคกรจะเปนเชนไรนั้น ข้ึนอยู

กับประสบการณ ขอมูลขาวสารท่ีประชาชนไดรับดวย และสิ่งเหลานี้ยอมกอเกิดเปนความประทับใจ

ซ่ึงอาจเปนความประทับใจท่ีดีหรือไมดีก็ได แลวแตพฤติกรรมหรือการกระทําขององคกรนั้น ซ่ึงตอง

อาศัยหนาท่ีการสรางภาพลักษณ คือ การสรางสรรคภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร ซ่ึงเปนงานท่ีตองทํา

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ การแกไขปญหาตองยึดหลักการแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางรวดเร็ว 
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และใหเกิดผลเสียนอยท่ีสุด กรณีท่ีตองรับผิดชอบก็ตองแสดงความจริงใจ รับผิดชอบทันที และหากมี

ผูเสียหาย ตองไดรับความชวยเหลือในทันทวงทีเชนเดียวกัน 
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