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บทคดัย่อ 
การศึกษาวจิยัเร่ือง การพฒันาประสิทธิภาพการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง

ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาท่ีกระทบกบั ขั้นตอน และกระบวนการในการป้องกัน
อาชญากรรมขา้มชาติดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง 2.เพ่ือศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง และ 3.เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยใชว้ิธีการด าเนินการวิจยัแบบผสมผสาน ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองระดบัชั้นประทวนถึงรองสารวตัร ท่ีปฏิบติังานในฝ่ายตรวจคนเขา้เมืองขาเขา้และขาออก
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 1,357 คน  และการวจิยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองระดบั
ผูบ้งัคบัหมู่ถึงผูก้  ากบัการ ท่ีปฏิบติังานในด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 5 คน โดยเลือกจาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป ผลการศึกษาพบวา่ สภาพปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัมีหลาย
ประการ ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ท่ีมีก าลงัพลไม่เพียงพอ ขาดความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบังาน
ตรวจคนเขา้เมือง ปัญหาดา้นเทคโนโลยท่ีีตอ้งมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศส านกังานตรวจคนเขา้เมือง ปัญหาดา้น
ขอ้กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่เป็นปัจจุบนั และไม่สนับสนุนการท างานของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
ปัญหาดา้นการส่ือสาร ท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองยงัขาดความรู้ดา้นการส่ือสารภาษาอ่ืน นอกจากภาษาองักฤษ และ 
ปัญหาด้านการบูรณาการร่วมกนั ในการปฏิบัติงานกบัหน่วยงานอ่ืน ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม กบัขวญัและก าลงัใจในการท างาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
พบวา่ 1.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน มีความสัมพนัธ์กบัดา้นขวญัและก าลงัใจในการท างาน 2.ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายในมีความสมัพนัธ์กบัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และผลการศึกษาแนวทางการป้องกนัอาชญากรรมขา้ม
ชาติ ด้วยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง ของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พบว่า จะตอ้งมีการ
ปรับปรุงดา้นต่าง ๆ คือ 1. ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรเพ่ิมอตัราก าลงัพลของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ท่ีปฏิบติังาน



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1258 

ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหเ้พียงพอกบัปริมาณงานท่ีมีมากข้ึนตามจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือไม่ใหก้ าลงัพลเกิด
ความอ่อนลา้ในการปฏิบติังาน และจดัเวลาพกัผ่อนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหป้ฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 2.ควรเพ่ิมค่าท าการล่วงเวลา หรือ โอที ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ท่ีปฏิบติังานในท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ให้มากกวา่ด่านตรวจคนเขา้เมืองอ่ืน ๆ เน่ืองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจ านวนผูโ้ดยสารมากกว่า
ด่านอ่ืน ๆ และมีภาระงานมากกว่า 3.ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เหมือนนานา
อารยประเทศ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 4.ควรก าหนดให้งานตรวจคนเขา้เมืองเป็นวชิาชีพ
เฉพาะ และตอ้งมีการสอบใบประกอบวชิาชีพ ก่อนมารับราชการในสงักดัส านกังานตรวจคนเขา้เมือง  

 
ค ำส ำคญั: การพัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ มาตรการตรวจคนเข้าเมือง 
 

Abstract 
This research aims (1) to study the effects from the procedures of transnational crime prevention through 

immigration section; (2) to investigate the environmental factors related to morale and encouragement and the job 
satisfaction of the officials performing their duties; and (3) to offer the solution and recommendations for more 
effective ways to prevent the transnational crimes through the section. The 1,357 participants are the non-
commissioned immigration officers to sub - inspectors of Suvarnabhumi Airport’s Immigration Division. The 
method for collecting qualitative data was individual interviews of 5 immigration officers (Squad Leader to 
Superintendent Level) who have more than 5 years of experience. Based on the results of this research, there are 
many problems in the current situation including the problems with immigration officers with insufficient 
manpower, lack of the most basic and problem-solving skills deemed minimally necessary for immigration section, 
technology issues that require the improvement of the Immigration Bureau’s information system, legal problems and 
concerning regulations which are obsolete and unsupported for the immigration officers’ task and operation, 
communication problems and lack of language skill, and the integration problems in cooperation with other 
agencies. Regarding the working environment, morale and encouragement in personnel, and manpower, it was found 
that (1) internal environment factors are related to morale and encouragement as well as job satisfaction. To prevent 
transnational crimes more effectively, there must be improvements in various aspects; that is, Royal Thai Police 
should increase manpower of immigration officers for working at Suvarnabhumi Airport. Moreover, their duties 
should be sufficient for the amount of work according to the increasing number of passengers in order to avoid 
fatigue in the operation of the officers and provide adequate time for immigration officers to take a rest. It is also 
recommended that (1) the overtime pay rate for immigration officers who are working at Suvarnabhumi Airport be 
increased because there are more passengers and workloads than other airports; (2) the immigration system be 
modernized with the same advanced technology as that in civilized countries to alleviate the onus of the immigration 
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officers; and (3) an immigration services job should be considered a specific profession which requires interested 
candidates to pass the professional licensing exam before reporting to the Immigration Bureau. 
 

Keywords: Improves effectiveness, Transnational crime prevention, Immigration section 

 
1. บทน า 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง เปรียบเสมือนประตูท่ีมีความส าคญัต่อการเขา้ออกประเทศ ตลอดจนเป็นส่วน
หน่ึงท่ีจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในหลายดา้น ได้แก่ ด้านการคา้และลงทุน ด้านการท่องเท่ียว จากการ
เผยแพร่สถิติการเดินทางเขา้มาในประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2559 พบวา่ ในช่วงเวลาดงักล่าว มีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้
มายงัประเทศไทยสูงถึง 131,464,445 คน (ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง, 2560) ดงัในตารางท่ี 1 ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการเดิน
ทางเขา้มาในประเทศไทยของชาวต่างชาติจ านวนมากนั้น มีความเส่ียงเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะดา้นอาชญากรรมขา้ม
ชาติ เช่น การก่อการร้าย การฟอกเงิน การฉอ้โกง เป็นตน้ 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนการเดินทางเขา้มาในประเทศไทย พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559 (ทัว่ราชอาณาจกัร) 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 รวม 

22,353,903 26,546,725 24,809,683 29,881,091 27,873,043 131,464,445 
ที่มา: ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง, 2560 

การเปล่ียนแปลงในเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพ่ือช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงทางด้าน
เศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนการเปิดกวา้งดา้นการติดต่อและการผา่นขา้มแดนอยา่งเสรี ไดส่้งผลกระทบต่อความเส่ียง
ต่อความมัน่คงของชาติและการขยายตวัขององคก์รอาชญากรรมขา้มชาติในลกัษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ด่านตรวจ
คนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นด่านตรวจคนเขา้เมืองท่ีมีผูม้าใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก อาจมีปัญหาเก่ียวกบั
อาชญากรรมขา้มชาติท่ีแฝงตวัมาในรูปของนกัท่องเท่ียว ประสิทธิภาพการท างานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจึงเป็น
ส่ิงส าคญั ท่ีจะช่วยสกดักั้นไม่ใหอ้าชญากรเหล่าน้ีเขา้มายงัประเทศไทย 

จากความส าคญัและปัญหาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพการป้องกนัอาชญากรรม
ขา้มชาติ ด้วยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง ของด่านตรวจคนเขา้เมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เน่ืองจากเป็นหน่ึงใน 
ท่าอากาศยานนานาชาติท่ีมีผูโ้ดยสารมากท่ีสุดในประเทศไทย และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาพบว่าภัยคุกคามจาก
อาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมีความซับซ้อนทั้ งรูปแบบและวิธีการก่อเหตุ ดังนั้ นแลว้การศึกษาคร้ังน้ีจะ
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในดา้นนโยบายการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาท่ีกระทบกบั ขั้นตอน และกระบวนการในการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติดว้ย

มาตรการตรวจคนเขา้เมือง 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการท างาน และความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง ของเจา้หน้าท่ี

ตรวจคนเขา้เมืองใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 รูปแบบการวจิยั 
การศึกษาวิจัยเร่ืองการพฒันาประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมขา้มชาติด้วยมาตรการการตรวจคน 

เข้าเมือง การด าเนินการวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.2.1 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองระดบัชั้นประทวนถึงรองสารวตัรท่ีปฏิบติังาน

ในฝ่ายตรวจคนเขา้เมืองขาเขา้และขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 1,357 คน 
2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองระดบัชั้นประทวนถึงรองสารวตัร ท่ีปฏิบติังาน

ในฝ่ายตรวจคนเขา้เมืองขาเขา้และขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร
ของยามาเน่ Yamane (Yamane, 1976) ดงัน้ี  

 N 
                (1+ Ne2) 

      เม่ือ        n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                       N  แทน ประชากรท่ีศึกษา 
           e แทน ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง  
     ก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 

1357 
1+1357 (0.05)2 

เพ่ือความคลาดเคล่ือนผูว้จิยัไดเ้พ่ิมจ านวน 5 % ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 
3.2.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองจ านวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติในระดับ

ต าแหน่ง ผูบ้งัคบัหมู่ รองสารวตัร สารวตัร รองผูก้  ากบัการ และผูก้  ากบัการ ระดบัต าแหน่งละ 1 คน คดัเลือกจากผูท่ี้มี
ประสบการณ์โดยตรงดา้นการตรวจคนเขา้เมือง ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป  

 

n   = 

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  =    = 380 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ดงัน้ี 
3.3.1 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ขอหนังสือจากสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตถึง 

ผูบ้งัคบัการตรวจคนเขา้เมือง 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวจิยั น าส่งแบบสอบถามถึงเจา้หนา้ท่ีตรวจคน
เขา้เมืองระดบัชั้นประทวนถึง รองสารวตัร ดว้ยตนเอง และน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.3.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ขอหนงัสือจากสถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม วิทยาลยัรัฐกิจ มหาวิทยาลยัรังสิตถึงผูบ้งัคบั

การตรวจคนเขา้เมือง 2 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแนบก าหนดการนดัหมายท่ีจะไปสมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูล
หลัก น าส่งแบบสัมภาษณ์ถึงเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง ล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนัท่ีนัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เป็นเวลา 1 – 2 ชัว่โมง ต่อ 1 คน ดว้ยตวัเอง 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4.1 การวจิยัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวจิยัเชิงปริมาณ 
3.4.2 การวจิยัเชิงคุณภาพ ใชแ้บบสมัภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือในการวจิยัเชิงคุณภาพ 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเชิงปริมาณ 
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดย ส่วนท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา ชั้นยศ 

และประสบการณ์ในการท างาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ และบรรยายประกอบตาราง ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัการ
ประเมินปัจจยัอ่ืน ๆ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีหาค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัการ
ประเมินปัจจยัสภาพแวดลอ้ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีหาค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนท่ี 4 การ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ปัจจยัอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการป้องกนั
อาชญากรรมขา้มชาติดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง ท าการวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบสถิติค่า Correlation เพื่อใช้
ทดสอบค่าความสมัพนัธ์กนัส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 

3.5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเชิงคุณภาพ 
วเิคราะห์ผลการวจิยัโดยใชก้ารพรรณนาวเิคราะห์ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มาสรุปยอ่ประเด็น จดัแบ่ง

กลุ่ม ประเด็นเน้ือหาท่ีได ้เพ่ือน ามาวเิคราะห์ สงัเคราะห์และสรุปผล 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 สภาพปัญหาของการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมืองในปัจจุบนั มีปัญหาท่ี
พบหลายดา้น ประกอบดว้ย 1.ปัญหาดา้นเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง ท่ีมีก าลงัพลไม่เพียงพอกับภาระงานท่ีปฏิบัติ  
ท าใหต้อ้งจดัวงรอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีถ่ีข้ึน ก่อใหเ้กิดความอ่อนลา้ อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานท่ีลดลง   
2.ปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส านกังานตรวจคนเขา้เมือง หรือระบบ PIBICS ท่ียงั
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ไม่มีความเสถียรเพียงพอท่ีจะรองรับการตรวจผูโ้ดยสารปริมาณมาก และยงัขาดการจดัเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัหลายเร่ือง  
ทั้ งยงัขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 3.ปัญหาดา้นการบังคบัใชก้ฎหมายท่ียงัไม่สามารถท าได้
เตม็ท่ี 4.ปัญหาดา้นการส่ือสารภาษาอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ และ 5.ปัญหาการบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืน  

4.2 ผลการศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดลอ้ม กบัขวญัและก าลงัใจในการท างาน และความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อม กับขวญัและก าลงัใจในการท างาน และความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ดว้ย Correlation โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

ตัวแปร ขวญัและก าลงัใจในการท างาน ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน 0.000 0.009 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 

0.076 0.295 

  

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน มีความสมัพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ไม่มีความสมัพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานแต่อยา่งใด 
 4.3 แนวทางการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
พบวา่ สามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบคือ 1. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 2. เพ่ิม
อตัราก าลงัพลของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน และก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหช้ดัเจน 
3. ปรับปรุงเทคโนโลยดีา้นตรวจคนเขา้เมืองให้ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ พร้อมน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาช่วยแบ่งเบา
ภาระของเจา้หนา้ท่ี 4. ตอ้งเพ่ิมความรู้ความช านาญ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับงานตรวจคนเขา้เมืองใหเ้จา้หนา้ท่ี 5. ควร
จดัเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นล่ามภาษาอ่ืนๆ นอกจากภาษาองักฤษเพ่ือช่วยงานเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 6. ควรปรับปรุง
ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนั และสามารถสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองได ้
และ 7. จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมส าหรับหน่วยงานท่ีปฏิบติังานร่วมกนัในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 
5. การอภิปรายผล 
 5.1 สภาพปัญหาของการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมืองในปัจจุบนั เป็นปัญหา
ในระดบัทัว่ไปของการปฏิบติังาน แต่สามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานลดลงได ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการลด
ช่องโอกาสในการกระท าผิดของคนร้ายของกรีนเบิร์ก และคณะ (Greenberg, Rohe และ Williams, 1985) ท่ีกล่าวว่า 
การเพ่ิมความเส่ียงท่ีคนร้ายจะถูกตรวจพบและจบักุมมากยิ่งข้ึน เป็นการลดช่องโอกาสของคนร้าย แต่เม่ือเจา้หนา้ท่ีมี
ความเหน่ือยลา้ ขาดความรู้ และเทคโนโลยไีม่อ านวย อีกทั้งการส่ือสารและการประสานงานยงัไม่สะดวก การถูกตรวจ
พบก็จะนอ้ยลง อาชญากรจึงไม่เกรงกลวัท่ีจะกระท าผิด ส าหรับปัญหาดา้นขั้นตอนและกระบวนการการท างาน รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายท่ีพบ (สิทธิพร เขาอุ่น , 2557) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปราม
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อาชญากรรมขา้มชาติ ในพ้ืนท่ีเขตเมืองพทัยา พบว่าสาเหตุของการป้องกนัอาชญากรรมท่ีขาดประสิทธิภาพ มาจาก
ความไม่ชดัเจนของนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
 5.2 จากการศึกษาปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายใน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการท างาน และ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น (กรรณิการ์ ดาวธง, 2553) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกท่ีดี
อนัเกิดจากความสามารถในการปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้มของบุคคล ท าให้เกิดความสบายใจและความสุขท่ีไดรั้บการ
ตอบสนองตามความตอ้งการท าให้บุคคลเกิดแรงกระตุน้มีความพยายามท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ไดป้ระสบผลส าเร็จ 
จะเห็นไดว้า่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั เพราะหากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่มีความพึง
พอใจในการท างาน ยอ่มจะไม่ประสบสภาพวฒิุภาวะทางจิตวทิยา เพราะคนเราโดยทัว่ไปจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในแต่ละ
วนั อยู่กบังาน หากงานนั้นเป็นงานท่ีน่าเบ่ือหน่ายไม่ทา้ทาย และไม่มีอิสระเขาย่อมจะเกิดความเบ่ือหน่าย หงุดหงิด
ร าคาญใจอนัจะส่งผลหรือก่อใหเ้กิดปัญหาโดยตรงต่อตวัเขาเอง เพ่ือนร่วมงานและสงัคมในท่ีสุด 
 5.3 แนวทางการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ี
ไดจ้ากการศึกษาวจิยั เป็นมาตรการท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งความร่วมมือภายในองคก์รเอง ตั้งแต่เร่ือง
ของการสร้างแรงจูงใจให้เจา้หนา้ท่ี การบริหารจดัการก าลงัพล และน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ช ้รวมถึงการเพ่ิมทกัษะท่ี
จ าเป็นส าหรับการท างานใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง กบัมาตรการท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภายนอก เช่น การจดัตั้ง
ศูนยป์ฏิบติัการร่วมของทุกหน่วยงาน ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การขอรับการสนบัสนุนล่ามแปลภาษา รวมตลอดถึง
การแกก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ลว้นมีเป้าประสงคเ์พื่อ
ป้องกนัมิให้อาชญากรรมเกิดข้ึน โดยการตดัช่องโอกาสดา้นตวัผูก้ระท าผิดคืออาชญากร ท่ีแฝงตวัเขา้มาในรูปแบบของ
นักท่องเท่ียว มาตรการต่าง ๆ เหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม (สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ, 
2557) ท่ีกล่าวว่า มาตรการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมอาจแบ่งออกได ้2 มาตรการ คือ 1. มาตรการป้องกนั ไดแ้ก่ 
มาตรการป้องกนัพ้ืนฐาน มาตรการป้องกนัตามปกติและมาตรการป้องกนัในเชิงรุก โดย มาตรการการป้องกนัพ้ืนฐาน 
เป็นการปฏิบติัการใชแ้นวความคิดท่ีสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบการเกิดอาชญากรรม ท่ีประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มของ
สังคม สถานภาพของผูท่ี้จะประกอบอาชญากรรม และโอกาสในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงในดา้นโอกาสในการ
ประกอบอาชญากรรมน้ี ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของต ารวจ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัโดยตรงเพ่ือไม่ให้คนท่ีคิดจะประกอบอาชญากรรม 
มีโอกาสไดก้ระท าหรือให้มีโอกาสน้อยท่ีสุด โดยอาจจะท าในรูปของการตดัโอกาสโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได้ ส่วน
มาตรการป้องกนัตามปกติ คือ การก าหนดแนวทางการปฏิบติัให้กบัเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งให้ปฏิบติังาน 
เพ่ือผลการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมทัว่ไปในทุกคดี และมีมาตรการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นประจ า และมาตรการป้องกนัเชิงรุก คือ การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัการปราบปรามแต่ยงัไม่ถึงขั้นของ
การจับกุม เป็นแต่การปฏิบัติท่ีเขา้ไปใกลก้ับคนร้ายมากข้ึนกว่ามาตรการป้องกันตามปกติ วิธีการน้ีจะเน้นท่ีความ
สม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัมากกวา่การหวงัผลจบักุม เช่น การบูรณาการร่วมกนัในการปฏิบติังานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง     
2. มาตรการปราบปราม แบ่งออกเป็นมาตรการปราบปรามตามปกติ กบัมาตรการปราบปรามเชิงรุก ส าหรับมาตรการ
ปราบปรามตามปกติ ไดแ้ก่ การสืบสวนหาข่าว ปราบปรามอาวธุสงคราม อาวธุเถ่ือน ยาเสพติด ของหนีภาษีและมือปืน
รับจา้ง ส่วนมาตรการปราบปรามเชิงรุก ไดแ้ก่ การจดัระดมพลเพ่ือกวาดลา้งใหส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ี
เกิดอาชญากรรม 
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6. บทสรุป 
 6.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาท่ีกระทบกบั ขั้นตอน และกระบวนการในการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ 
ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง พบวา่ สภาพปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัมีหลายประการ ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นเจา้หนา้ท่ีตรวจ
คนเขา้เมือง ท่ีมีก าลงัพลไม่เพียงพอ ขาดความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบังานตรวจคนเขา้เมือง และการจดัแบ่งหนา้ท่ีท่ี
ไม่ชดัเจน ปัญหาดา้นเทคโนโลยท่ีีตอ้งมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศส านกังานตรวจคนเขา้เมือง และน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใชใ้นการท างาน ปัญหาดา้นขอ้กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่เป็นปัจจุบนั และไม่สนบัสนุนการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ปัญหาดา้นการส่ือสาร ท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองยงัขาดความรู้ดา้นการส่ือสาร
ภาษาอ่ืน นอกจากภาษาองักฤษ และ ปัญหาดา้นการบูรณาการร่วมกนั ในการปฏิบติังานกบัหน่วยงานอ่ืน  
 6.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดลอ้ม กบัขวญัและก าลงัใจในการท างาน และความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน ของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง ดว้ย Correlation พบวา่ 1.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในกบั
ขวญัและก าลงัใจในการท างานมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายใน       
มีความสัมพนัธ์กบัดา้นขวญัและก าลงัใจในการท างาน เป็นการยอมรับสมมติฐาน 2.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในกบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีค่า Sig เท่ากบั 0.009 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในมี
ความสัมพนัธ์กบัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นการยอมรับสมมติฐาน 3.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกกบั
ขวญัและก าลงัใจในการท างานมีค่า Sig เท่ากบั 0.076 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก     
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดา้นขวญัและก าลงัใจในการท างาน เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 4.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig เท่ากับ 0.295 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกไม่มีความสมัพนัธ์กบัดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 
 6.3 ผลการศึกษาแนวทางการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ ดว้ยมาตรการตรวจคนเขา้เมือง ของเจา้หน้าท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน พบวา่มีผูเ้สนอแนะแนวทางท่ีควรปฏิบติัหลายประการ กล่าวคือ 1.ตอ้งสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง จากการสมัภาษณ์มีผูแ้สดงความคิดเห็นลกัษณะเดียวกนั
กบัแนวทางน้ี จ านวน 3 คน 2.เพ่ิมอตัราก าลงัพลของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน จากการสัมภาษณ์มีผูแ้สดงความคิดเห็นลกัษณะเดียวกัน กับแนวทางน้ี 
จ านวน 5 คน 3.ปรับปรุงเทคโนโลยีดา้นตรวจคนเขา้เมืองให้ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ พร้อมน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มาช่วยแบ่งเบาภาระของเจา้หนา้ท่ี จากการสมัภาษณ์มีผูแ้สดงความคิดเห็นลกัษณะเดียวกนักบัแนวทางน้ี จ านวน 5 คน  
4.ตอ้งเพ่ิมความรู้ความช านาญ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับงานตรวจคนเขา้เมือง ใหเ้จา้หนา้ท่ีอยูเ่สมอ จากการสมัภาษณ์
มีผูแ้สดงความคิดเห็นลกัษณะเดียวกนักบัแนวทางน้ี จ านวน 3 คน 5.ควรจดัเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นล่ามภาษาอ่ืน ๆ นอกจาก
ภาษาองักฤษเพ่ือช่วยงานเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง จากการสัมภาษณ์มีผูแ้สดงความคิดเห็นลกัษณะเดียวกันกับ
แนวทางน้ี จ านวน 2 คน 6.ควรปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบนั และสามารถสนบัสนุนการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองได ้จากการสมัภาษณ์มีผูแ้สดงความคิดเห็นลกัษณะเดียวกนักบัแนวทางน้ี จ านวน 
2 คน และ 7.จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมส าหรับหน่วยงานท่ีปฏิบติังานร่วมกนัในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และแกไ้ขการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีใหม่ ให้ผูบ้ริหารของส านักงานตรวจคนเขา้เมือง สามารถเขา้ไปบริหารจดัการพ้ืนท่ีการตรวจ 
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เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัและมาตรการตรวจคนเขา้เมือง จากการสัมภาษณ์มีผูแ้สดงความคิดเห็น
ลกัษณะเดียวกนักบัแนวทางน้ี จ านวน 2 คน 
 6.4 ขอ้เสนอแนะ 

6.4.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรเพ่ิมอตัราก าลงัพลของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีปฏิบัติงานในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ใหเ้พียงพอกบัปริมาณงานท่ีมีมากข้ึนตามจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือไม่ให้ก าลงัพลเกิดความ
อ่อนลา้ในการปฏิบติังาน  
 6.4.2 ควรเพ่ิมค่าท าการล่วงเวลา หรือ โอที ให้แก่เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ท่ีปฏิบติังานในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ให้มากกวา่ด่านตรวจคนเขา้เมืองอ่ืน ๆ เน่ืองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจ านวนผูโ้ดยสารมากกวา่ด่าน
อ่ืน ๆ และมีภาระงานมากกวา่ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีรู้สึกไดรั้บความเป็นธรรม จะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

6.4.3 ควรน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นงานตรวจคนเขา้เมือง ให้เหมือนนานาอารยประเทศ เพ่ือช่วยแบ่ง
เบาภาระของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน เช่น เคร่ืองตรวจสอบหนงัสือ
เดินทางอตัโนมติั เคร่ืองสแกนม่านตา สแกนลายน้ิวมือ หรือระบบ Biometric  

6.4.4 ควรก าหนดให้งานตรวจคนเขา้เมืองเป็นวชิาชีพเฉพาะ และตอ้งมีการสอบใบประกอบวิชาชีพ ก่อนมา
รับราชการในสังกดัส านกังานตรวจคนเขา้เมือง จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลพบวา่ปัจจุบนัผูย้า้ยมาด ารงต าแหน่งใน
ระดับบริหาร ของส านักงานตรวจคนเขา้เมือง ยงัขาดความรู้และทักษะด้านตรวจคนเขา้เมืองท่ีส าคัญ รวมถึงตัว
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในฝ่ายปฏิบติัดว้ย จะมีเพียงการสอบความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศเท่านั้น 

6.4.5 ควรศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองประจ าด่านอ่ืน ๆ ดว้ย นอกจากด่านตรวจ
พาหนะทางอากาศ เพราะการเขา้มาในประเทศไทย สามารถเขา้มาไดห้ลายช่องทาง จึงควรศึกษาแนวทางการป้องกนั
อาชญากรรมขา้มชาติ ของด่านตรวจคนเขา้เมืองทางน ้ า และทางบกดว้ย  

6.4.6 ควรศึกษากับกลุ่มเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั กบัการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ เช่น เจา้หน้าท่ีต ารวจสันติบาล เจา้หนา้ท่ีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยติุธรรม เจา้หน้าท่ี ป.ป.ส. เจา้หน้าท่ีต ารวจกองการต่างประเทศ เจา้หน้าท่ีศุลกากร เจา้หน้าท่ีประจ า
สถานทูตหรือสถานกงสุล รวมถึงภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สายการบินต่าง ๆ บริษทัทวัร์ ผูป้ระกอบการ 

6.4.7 ควรศึกษาถึงเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช ้เพ่ือช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีในการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติ วา่มี
ขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร แตกต่างจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีเพียงล าพงัหรือไม่ อยา่งไร 
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