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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวจิัย เพื่อศึกษาความรูเ้กี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่
เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานของ
ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้วิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2562 จากขอบเขตด้านประชากรได้แก่ เจ้าหน้าท่ีศุลกากรที่ปฏบิัติงาน ณ ช่องมี
ของต้องส าแดง และช่องไม่มีของต้องส าแดง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในกลุ่มตัวอยา่งการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่แบบเจาะจงวิธีการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 15 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นข้าราชการกรมศลุกากรที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทีป่ฏิบัติงาน ณ ช่องมีของต้องส าแดง และเป็นข้าราชการกรม
ศุลกากรที่ปฏบิัติงานในส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ปฏบิัติงาน ณ ช่องไม่มีของต้องส าแดง 
เพื่อมุ่งเน้นศึกษาความรูเ้กี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
หาแนวทางในการเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยาน 
 
ค าส าคัญ: ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยาน    
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  
บทน า 
 การขนส่งทางอากาศเป็นการขนสง่ที่มีบทบาทและได้ความนิยมสูง ซึ่งในปัจจุบันได้รบั ความนิยมอยา่งแพร่หลายในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ เนื่องจากเหตผุลหลายประการ เช่น ความปลอดภัย ความประหยัดเวลาในการเดินทาง ความรวดเร็ว 
ความสะดวกสบาย เมื่อเทียบกับ การขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ ปัจจุบนัวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยไีด้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อท่ีจะเพิ่ม
ศักยภาพในการตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคใหไ้ดร้ับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการคมนาคม ซึ่งถือว่าการขนส่งทางอากาศ เป็นวิธีที่มีความสะดวกและรวดเร็วที่สดุ ถึงแม้ว่าต้นทุนใน
อุตสาหกรรมการคมนาคมทางด้านอากาศ จะมีต้นทุนท่ีสูงแตด่้วยการคมนาคมทางอากาศมีความสะดวกสบาย ประหยดัเวลาได้
มากกว่า เดินทางโดยวิธีอ่ืน ท าให้การคมนาคมทางอากาศเป็นทางเลือกและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขนส่ง ทางอากาศยังเป็น
การคมนาคมที ่ เชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ โดยไมม่ีขีดจ ากดัทางภูมิศาสตร์จึงช่วย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้
ก้าวหน้า ช่วยในการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม ความรู้และ การค้าระหว่างประเทศได้เป็นอยา่งดีทั้งยังช่วยสนับสนุนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้หลักประเภทหน่ึง (ณฐักาณต์ ชินวงศ์อมร, 2558) 

ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้การเดินทางทางอากาศยานเนื่องจากมีความสะดวก ปลอดภัย และที่ส าคัญ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง ดังจะเห็นได้จากสถิติจ านวนผู้โดยสาร ซึ่งเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
จากข้อมูลข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ  ปีพ.ศ.  2555 – 2561 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) (2562) 

  
 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง ความรู้เก่ียวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : 
กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ผู้วิจัยได้เห็นว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลปี พ.ศ . 2561 มีผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน
เข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิ จ านวน 62,814,729  คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560  ร้อยละ 6.30%  แต่สภาพปัจจุบันพบว่า  ทุก
ช่ัวโมงจะมีผู้โดยสารขาออก ซึ่งปฏิบัติตนผิดกฎระเบียบของการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีผู้โดยสารขาเข้า เมื่อเข้ามาถึงจุดตรวจของศุลกากร บางคนไม่ส าแดงสิ่งของที่ได้พกพามา หรือปฏิบัติตน
ผิดกฎระเบียบ บางคนพกพาสิ่งของเข้ามา โดยที่ไม่ทราบว่าไม่สามารถพกพาได้   

 การศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังล าดับหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยาน 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 

 จรูญ เฉลิมทอง (2559) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ ความสามารถทางสมองในการจดจ าหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ตามเนื้อหาท่ีเรียนหรือถ้ามีประสบการณ์มาแล้วการเรียนการสอน จากต ารา หรือจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ 
 ไพฑูรย์ ทองสุข (2556) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า  ความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจ าและการระลึกได้ถึง
ความคิด วัตถ ุและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความจ าที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน ไปจนถึงความจ าในสิ่งท่ียุ่งยากซับซ้อน
และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ได้ให้ความหมายของค าว่า  ความรู้ ไว้ว่า ความรู้ คือ สิ่ง
ที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือ
สารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ีได้รับมาจากการได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา 
 วิจารณ์  พานิช (2555) กล่าวว่า ความรู้ คือ ข้อเท็จจริง ประสบการณ์  ค่านิยมความเช่ือ กระบวนการ และข้อมูล
สารสนเทศท่ีผนวกด้วยความเข้าใจ อันเกิดจาก           การเปรียบเทียบ การตีความ การวินิจฉัย และการตรวจสอบผลกระทบ ซึ่ง
ท าให้เกิดคุณค่าสูงและพร้อมท่ีจะน าไปประยุกต์สู่การตัดสินใจ และการปฏิบัติ 
 ชาญพิชญ์  วัฒนชัย (2554) สรุปได้ความหมายของค าว่า ความรู้ ไว้ว่า หมายถึง การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ 
ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบทและความรู้ชัดแจ้ง เป็นการประสมประสานท่ีให้กรอบส าหรับการประเมินค่าเพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หรือการแก้ปัญหา 
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 Marquardt (2002) ได้กล่าวถึงล าดับชั้นความรู้ว่า เป็นการบ่งช้ีลักษณะของความรู้ในลักษณะของล าดับชั้น โดยล าดับชั้น
ที่อยู่บนสุดจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกท้ังในด้านของความหมาย ความคิดรวบยอด และคุณค่า มากกว่าล าดับช้ันอื่นการพัฒนา
ความรู้เริ่มจากล่างขึ้นบน ดังภาพ ล าดับชั้นความรู้ของ Marquardt (2002) 
 
 
 
     
     
   
 
 
 
 
 จากภาพ 1 ล าดับชั้นความรู้ของ Marquardt (2002) ประกอบด้วย 5 ล าดับชั้น ได้แก ่
 1. ข้อมูล (Data) เป็นลักษณะของเนื้อความ ข้อเท็จจริง ภาพประกอบ รหัสอักษร หรือรหัสตัวเลขทั้งที่มีและไม่มี
ความหมาย 
 2. สารสนเทศ (Information) ข้อมูลที่เต็มด้วยค าอธิบาย ความหมายที่มีการปรับประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมกับงาน
เฉพาะลักษณะหลังจากมีการจัด แบ่งช้ัน จัดการและจัดรูปแบบ 
 3. ความรู้ (Knowledge) ประกอบด้วยองค์ประกอบของข้อมูล หลักการและประสบการณ์ที่น ามาสู่การบริหารจัดการ 
การตัดสินใจตกลงใจ และการแก้ปัญหา 
 4. ความรู้ ความช านาญ (Expertise) เป็นสิ่งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปรับความรู้เพื่อสร้างผลงาน 
 5. ความสามารถ (Capability) เป็นการสร้างความมุ่งหมายสู่ความสามรถและความรู้ ความช านาญขององค์การเพื่อที่จะ
สร้างผลผลิตและบริการ 
 Awad & Ghaziri (2004) สามารถสรุปล าดับช้ันความรู้ ไว้ดังนี้ว่า ล าดับช้ันความรู้ ประกอบด้วย ข้อมูล (data) 
สารสนเทศ (information) ความรู้ (knowledge) ปัญญา (wisdom) โดยมีลักษณะการพัฒนาจากล่างข้ึนบน ดังภาพ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ  2  ล าดับชั้นความรู้ของ Awad & Ghaziri (2004) 
 ล าดับชั้นความรู้ของ Awad & Ghaziri (2004) ประกอบด้วย 4 ล าดับชั้น ได้แก่ 
 1. ข้อมูล หมายถึง ข้อความจริงที่ยังไม่ผ่านการจัดการและไม่ได้ผ่านกระบวนการใดหรือมีลักษณะเป็นข้อมูลดิบ 
 2. สารสนเทศ หมายถึง การจัดรูปร่างของข้อมูลให้เข้าถึงตามนัยยะเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการเข้าใจ ด้วยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น 

Wisdom 

Knowledg

Informatio
     Data 

Capability 

Expertise 

Knowledge 

Information 

Data 
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 3. ความรู้ หมายถึง ความเข้าใจมนุษย์ในสาขาวิชาการนั้นตามที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะมีความลึกซึ้งมากขึ้น เป็นการสร้าง
ความเชื่อมโยงท่ีเกิดจากเทคนิคความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 4. ปัญญา คือ การที่มนุษย์มีความเข้าใจในระดับสูงซึ่งจะรวมถึงการมีวิสัยทัศน์การคาดการณ์ตามขอบเขตของตน 
 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ล าดับช้ันของความรู้ เริ่มจากข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้ ความช านาญ และล าดับชั้น
สูงสุดเป็นเรื่องของความสามารถหรือปัญญา 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยาน 
 แผนยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 
 จากมุมมองทางการค้า และอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบกฎหมาย ศุลกากรมีบทบาทส าคัญมาก ระบบการจัดการชายแดน
ที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาถึงเส้นทางการเติบโต เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของรัฐบาลโดยนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ตาม ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร  ปี พ.ศ. 2560- 2564 ประกอบด้วย แผนงาน 5 ดังต่อไปนี้ 

1. แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplefied Service) 
2. แผนงานระบบ Customs Mobile Application 
3. แผนงานพัฒนาการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า 
4. แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร 
5. แผนงานนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร 

 ภายใต้พ้ืนฐานกรอบกฎหมายที่ครอบคลมุ และการสร้างระบบศุลกากรที่ทันสมยัเป็นรากฐานเพื่ออ านวยความสะดวกทาง
การค้าที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นแนวการปฏิบัติของขั้นตอนศุลกากรการเปรียบเทียบกรอบกฎหมายนี้ควรอยู่บนแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดตามที่ก าหนดไว้และปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลเพราะมันเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ก าหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงาน
วิเคราะห์การสะท้อนของกฎหมายศุลกากรระหว่างประเทศในบริบททางเศรษฐกิจที่ก าหนด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าระบบการ
ด าเนินการตามตราสารสากล ข้อตกลงและมาตรฐานศุลกากรสากล   

 
ข้อควรทราบส าหรับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสาร 
การตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า ณ ช่องไม่มีสิ่งของต้องส าแดง หรือ ช่องเขียว (Nothing to declare)  (กรมศุลกากร, 

2562) 
ไม่มีสิ่งของต้องส าแดง หมายถึง ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  

ซึ่งไม่มีของต้องช าระภาษีอากร ไม่มีของต้องห้าม หรือของต้องก ากัด เข้ามาพร้อมกับตน ให้เดินผ่านช่องตรวจเขียวหรือช่องไม่มีของ
ต้องส าแดง โดยของที่ได้รับยกเว้นอากรมี ดังนี้ (กรมศุลกากร, 2562) 
            ของใช้ส่วนตัวท่ีมีปริมาณพอสมควรส าหรับใช้ส่วนตัวและมีมูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 20,000.- บาท  ซึ่งมิใช่ของต้องห้าม
ในการน าเข้า ได้แก่ สารเสพติด วัตถุ หรือสื่อลามก ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 
ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม สัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญา CITES ของต้องก ากัด  
ได้แก่ ของบางชนิด ท่ีกฎหมายควบคุมการน าเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการน าเข้าและการส่งออกของต้องก ากัด
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องน ามาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย หรือเสบียงอาหาร  
             บุหรี่ไม่เกิน 200 มวนหรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัมหรือน้ าหนักรวมทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน 250 กรัม 
             เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร 
             หากน าบุหรี่ ยาสูบ หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาเกินกว่าปริมาณที่ก าหนด โปรดหย่อนใส่กล่องที่กรมศุลกากรจัดไว้
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกด าเนินคดี 

http://www.customs.go.th/cont_strc_download.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=142328324146505f4a464a4e464b4b
http://th.customs.go.th/content.php?ini_content=individual_160426_01&lang=th&_menu=menu_individual_submenu_03_01
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 กรมศุลกากรเน้นอ านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารโดยระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้ในการ
คัดเลือกตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร การตรวจสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า ณ ช่องมีสิ่งของต้องส าแดงหรือ ช่องแดง (Goods 
to declare) 

 เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
   1. หนังสือเดินทาง 
   2. บัญชีรายการสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 
  ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
   1. ผู้โดยสารที่มีสิ่งของต้องส าแดง ยื่นหนังสือเดินทาง พร้อมบัญชีรายการสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 
   2. เจ้าหน้าท่ีศุลกากรประจ าช่องแดงตรวจสอบหนังสือเดินทาง และเปิดตรวจกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร เพื่อ
พิจารณารายการสิ่งของ โดยจ าแนกการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนี้ 
  กรณีที่ 1  เป็นของติดตัวผู้โดยสาร ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นเชิงการค้าและมีมูลค่าไม่เกิน 200,000 บาท (กรมศุลกากร, 
2562) 

วิธีปฏิบัติ 
 1. เจ้าหน้าท่ีศุลกากรประจ าช่องแดง ค านวณค่าภาษีอากรปากระวาง 
 2. ผู้โดยสารช าระค่าภาษีอากรด้วยเงินสด หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์  

(บัตรเดบติ/บตัรเครดิต) ในกรณีทีด่่านศุลกากรมีระบบรับช าระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้โดยสารช าระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกสต์ามอัตราที่ธนาคารก าหนด 
   3. รับใบเสร็จรับเงินและรับสิ่งของ 
  กรณีที่ 2  เป็นของต้องห้าม และ/หรือต้องก ากัดท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมศุลกากร, 
2562) 
  วิธีปฏิบัติ  ให้ด าเนินคดีกับผู้โดยสาร 
  กรณีที่ 3   เป็นของที่ไม่เข้าลักษณะในกรณีที่ 1 และ 2 (กรมศุลกากร, 2562) 
   

     วิธีปฏิบัต ิ

   1. ผู้โดยสารจัดท าใบขนสินค้าขาเข้ายื่น ณ ฝ่ายพิธีการกลาง ส่วนบริการภาษีอากร ช้ัน 2 อาคารผู้โดยสาร ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
   2. ช าระค่าภาษีอากรด้วยเงินสด หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) ในกรณีที่ด่านศุลกากรมีระบบ
รับช าระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้โดยสารช าระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามอัตราที่ธนาคารก าหนด 
   3.  รับใบเสร็จรับเงินและรับสิ่งของ  

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ภรพรรณกรณ์ หมั่นเขตร์กรณ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับ พิธีการศุลกากรส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่า

อากาศยานดอนเมือง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองจ านวน 400 คนการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดค่านัยยะส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่าผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองมีความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอยู่ในระดับสูงการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันท าให้ความรู้ของผู้โดยสารแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 นอกจากนั้นแหล่งที่มาของความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ Call Center ของกรมศุลกากร 1164 เจ้าหน้าที่ศุลกากร
และบุคคลอื่นๆที่แตกต่างกันมีผลท าให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
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ผลการศึกษาในส่วนของการประชาสัมพันธ์พบว่าการประชาสัมพันธ์เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลางคือผู้โดยสารมีความเห็นว่าการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนั้นยังไม่น่าสนใจและไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากรและ
ยังมีน้อยและไม่ครบถ้วนประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของท่าอากาศยานและสายการบินต่างๆที่ค่าโดยสารถูกลงเมื่อการ
เดินทางง่ายขึ้นราคาถูกลงจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นดังนั้นหากไม่มีการปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มขึ้นและเข้าถึงผู้โดยสารได้มากข้ึนผู้โดยสารที่มีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นก็ไมส่ามารถมคีวามรูเ้กี่ยวกับพิธี
การศุลกากรที่ถูกต้องได้เลยนอกจากนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมาในภายหลังอีกด้วย 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 Chang and Liao (2010) ได้ศึกษาเรื่องการตระหนักรู้และแหล่งข้อมูลในการรับรู้ข้อมูล ความปลอดภัยบนเที่ยวบินของ
ผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นทราบดีถึงข้อก าหนดใน การใช้โทรศัพท์มือถือ และผู้โดยสารส่วนน้อยที่มีความเข้าใจเรื่อง 
กฎ อายุ ของผู้ที่น่ังทางออกฉุกเฉิน 

Chang and Liao (2008) ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจของผู้โดยสารสายการบินในเรื่องที่นั่งทางออกฉุกเฉินและการให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยของเที่ยวบิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ  ทั้งหมดนั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจของข้อจ ากัดที่นั่ง
ทางออกฉุกเฉิน เนื่องจากข้อมูลที่ให้นั้นจะให้แก่ผู้ที่น่ังตรงทางออกฉุกเฉินเท่านั้น ไม่รวมไปถึงผู้โดยสารคนอ่ืน  

Australian Transport Safety Bureau (2006) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ความเข้าใจ และ พฤติกรรมของสาธารณชน
ที่ มีต่อการสื่อสารด้านความปลอดภัยบนเที่ยวบิน พบว่า 82% ของผู้ตอบ แบบสอบถาม ให้ความสนใจบางส่วนกับการบรรยาย
สรุปความปลอดภัย (Safety Briefing) และ 91% ให้ความสนใจบางส่วนกับการประกาศเพื่อความปลอดภัยของพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน ผู้โดยสาร 57% ให้ความสนใจกับวิดีโอสาธิตความปลอดภัย และ 65% ของผู้โดยสารไม่ให้ ความสนใจในคู่มือความ
ปลอดภัย วิเคราะห์ระบุว่า ความสนใจของผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยที่ อยู่ในระดับต่ านั้น เป็นผลมาจากความมั่นใจในและ
ความคุ้นเคยโดยผิวเผินกับเนื้อหาทาง ความปลอดภัยและบรรทัดฐานของสังคมในห้องโดยสาร  

The Asia-Pacific Cabin Safety Working Group (CSWG) (2006) ได้ท าการศึกษาพบว่า กรณีอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ 
สามารถมีชีวิตรอดได้นั้น มี70% ของอุบัติเหตุทั้งหมด และผู้โดยสาร 71% ซึ่งเสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ ควรจะมีชีวิตรอดได้นั้น ไม่ได้มี
การเตรียมตัวรับเหตุฉุกเฉินการศึกษาของ CSWG พบว่า ในหลายกรณีที่เกิดขึ้นนั้น ผู้โดยสารไม่ศึกษาคู่มือความปลอดภัยใน
กระเป๋า หน้าท่ีนั่งและไม่รู้ว่าท่ีนั่งตนเองอยู่ห่างจากทางออกฉุกเท่าเท่าใด และไม่รู้ว่าท่ีนั่งตนเองอยู่ห่างจากทางออกฉุกเฉินเท่าใด 

Muir and Thomas (2004) กล่าวว่า การเพิ่มความรู้ด้านความปลอดภยัให้แก่ผู้โดยสาร ท าให้ผู้โดยสารมีโอกาสรอดชีวิต
ในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้มากขึ้นสามทศวรรษที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในด้านการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร 
แต่การให้ความรู้แก ่ผู้โดยสารนั้น ยังไม่มีความก้าวหน้าในอัตราเดียวกัน ซึ่งหวังว่า ในอนาคตจะสามารถน า เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เข้า
มาช่วยในเรื่องนี้ด้านอุตสาหกรรมการบินควรส่งเสริมงานวิจัยที่หาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ   เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้โดยสาร 
และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต ในกรณีเหตุฉุกเฉิน  

Fennell and Muir (1992) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้โดยสารที่ มีต่อข้อมูลความปลอดภัย ของสายการบินและความ
เข้าใจต่อการบรรยายสรุปข้อมูลความปลอดภัยและคู่มือความปลอดภัย พบว่า ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นประจ าสามารถตอบค าถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดของการบรรยายสรุปข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องเป็นจ านวนมากกว่า เมื่อเทียบกับผู้โดยสารที่ไม่ได้
เดินทาง เป็นประจ า 

 
 จากสภาพปัจจุบันปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับ
ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหาแนวทางในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศ
ยานส าหรับผู้โดยสาร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การด าเนินงานของการวิจัยเรื่อง ศึกษาความรู้เกีย่วกับการน าของตดิตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผูโ้ดยสารที่เดินทางผา่น
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้วิจัยมขีั้นตอนตามล าดับดังนี ้
 การศึกษาเรื่อง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเขา้ทางอากาศยานส าหรับผูโ้ดยสารที่เดินทางผา่นท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูิ  เป็นงานวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยาน
ส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  และหาแนวทางเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศ
ยานของผู้โดยสารทีเ่ดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยเลือกใช้การเกบ็ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)                 

 1. ประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีศุลกากรที่ปฏิบตัิงาน ณ ช่องมีของต้องส าแดง และช่องไม่มีของต้อง
ส าแดง ส านักงานศลุกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยก าหนดคณุลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคญั (Key informant) จ านวน 15 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นข้าราชการกรมศุลกากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานศลุกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ท่ี
ปฏิบัติงาน ณ ช่องมีของต้องส าแดง 

2. เป็นข้าราชการกรมศุลกากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานศลุกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ท่ี
ปฏิบัติงาน ณ ช่องไม่มีของต้องส าแดง 

 3. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง ด้วยการสืบค้นจากหนังสือ งานวิจัย และการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต็   
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สภุางค์ จันวานิช อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อ
สกุล, 2561, หน้า 54) และการสมัภาษณจ์ะท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนดัหมาย
การสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งใหผู้้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสมัภาษณผ์ูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบนัทึกและบันทึกเสยีง โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนญุาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนากอ่นทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้โดยสารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธี

การศุลกากร และการสนทนากลุ่ม 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวิเคราะหด์ังนี ้

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้
สัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห ์

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง เพื่อที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคลา้ยคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน า
ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยกระบวนการจัดการความรูเ้พื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมศลุกากร สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความรู้ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของกรมศุลกากร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจยัในรปูแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานหรือไม่ 

2. การประชาสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าท่าอากาศยานมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร 
3. ท่านคิดว่าการเลือกผู้โดยสารเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร เพราะเหตุใด 
4. ท่านคิดว่าสื่อการประชาสัมพันธ์ควรจะปรับปรุงหรือไม่อย่างไร  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับ
ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ระดับความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศย าน
สุวรรณภูมิ  พบว่า  ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจดังน้ี 
 1) ผู้โดยสารมีความรู้เกี่ยวกับของติดตัวผู้โดยสารอย่างไม่ถูกต้อง หรือรู้อย่างไม่ครบถ้วน ขาดความเข้าใจในตัวกฎหมาย
อย่างแท้จริง หรือได้รับข้อมูลผิดๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ 
 2) ตีความกฎหมายหมายเข้าข้างตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกฎหมายได้ระบุไว้ว่าผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษี
อากรในกรณีที่มีของใช้ส่วนตัวมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาทและไม่ใช่ลักษณะในเชิงการค้า โดยมักจะอ้างว่าซื้อสินค้ามาใช้ส่วนตัวไม่ได้
น ามาจ าหน่ายในประเทศไทย หรือซื้อมาเป็นของขวัญหรือของฝาก 
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 3) มีความรู้อย่างแน่นอนเพราะก่อนที่อากาศยานที่ผู้โดยสารเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้ของติดตัวผู้โดยสาร 
 

 ประเด็นที่ 2 การประชาสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าท่าอากาศยานมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร 
 1) การประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ท างานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้โดยสารได้ 
 2) การประชาสัมพันธ์บางส่วนที่ถูกน าไปเสนอแก่ประชาชนอาจจะไม่ถูกครบถ้วน ท าให้เกิดการตีความผิดๆ ท าใ ห้
เจ้าหน้าท่ียังต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง 
 

ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่าการเลือกผู้โดยสารเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร 
เพราะเหตุใด 

1) ส าหรับผู้ปฎิบัติตามกฎหมายศุลกากรเพราะเป็นผู้ที่เคารพกฎหมายเป็นพลเมืองดีที่ปฏิบัติตัวตามกฎหมายรู้จักสิทธิ
และหน้าท่ีของตนเอง 

2) ปฏิบัติตามเพราะเกรงกลัวกฎหมาย หรือเป็นผู้ที่เคยถูกจับกุมด าเนินคดีมาก่อน จึงทราบข้อกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆแล้ว ท าให้หลีกเลี่ยงที่จะกระท าความผิดซ้ าอีก 

3) ปฏิบัติตามเพราะเดินทางมาจากประเทศท่ีมีความเข้มงวดในเรื่องการน าเข้าของติดตัวของผู้โดยสาร บางครั้งจึงเข้ามา
สอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท่ีจะเลือกช่องทางออกสีเขียว หรือสีแดง 

4) ทราบกฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเข้าของติดตัวส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านทางอากาศยาน แต่เลือกที่จะไม่
ปฏิบัติตามเพราะไม่อยากท่ีจะช าระค่าภาระภาษี 

5) ทราบกฎระเบียบและข้อยกเว้นแต่อาจจะไม่เข้าใจ เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือเข้าใจอย่างไม่ถูกต้อง อาทิเช่น ซื้อสินค้า
จากต่างประเทศเพื่อน ามาใช้ส่วนตัว หรือซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาเป็นของขวัญของฝาก หรือคิดเองว่าปริมาณหรือจ านวนไม่
เยอะไม่น่าจะต้องเสียภาษี หรือมองว่ากฎหมายข้อบังคับไม่สมเหตุสมผลที่จะปฏิบัติตาม 

 ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่าสื่อการประชาสัมพันธ์ควรจะปรับปรุงหรือไม่อย่างไร 

 1) ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้การน าของติดตัวเข้าทางอากาศยาน ซึ่งปัจจุบันทางกรมศุลกากรมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้มากมายหลายช่องทางอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แผ่นป้ายไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออก แต่ยังขาดความ
น่าสนใจ โดยอาจจะปรับปรุงในรูปแบบของการน าเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

 2) ปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์ไปในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือจากสายการบินอื่นๆ 
นอกเหนือจากสายการบินไทยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับของติดตัวผู้โดยสารที่น าเข้าทางอากาศยานก่อนที่เครื่องบินจะ
เดินทางถึงประเทศไทย และเพิ่มการประชาสัมพันธ์แก่ผู้โดยสารขาออกด้วยเพื่อเพ่ิมการรับรู้แก่ผู้เดินทาง 

 3) ปรับปรุงเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้มีความชัดเจน ไม่ต้องเกิดการตีความกฎระเบียบปฏิบัติ อาทิเช่นระบุ
อย่างชัดเจนว่าของที่ได้รับการยกเว้นมีกี่ช้ินมูลค่าเท่าใด 
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สรุปผล 
 1. กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าศุลกากรที่ที่ปฏิบัติงานที่ทางออกช่องมีของต้องส าแดงจ านวน 7 คน และเจ้าหน้าที่
ศุลกากรที่ปฏิบัติงานท่ีทางออกช่องไม่มีของต้องส าแดงจ านวน 8 คน 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ พบว่า  
  2.1 ความรู้เกี่ยวกับการพกพาสัมภาระติดตัวในการน าเข้าทางอากาศยานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการพกพา
สัมภาระติดตัวอยู่ระดับมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของศุลกากรได้ถูกต้อง หรือเกิดจากการเข้าใจผิดในตัว
กฎระเบียบข้อบังคับเช่น เข้าใจว่าของใช้ส่วน ของขวัญ ของฝากไม่จ าเป็นต้องเสียภาษี 
  2.2  ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าโดยบุคคลที่ได้รับเอกสิทธ์ิ ผู้โดยสารบางท่านมีความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าโดยบุคคล
ที่ได้รับเอกสิทธ์ิ บ้าง แต่ไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับตน แต่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการน าเข้า
โดยบุคคลที่ได้รับเอกสิทธ์ิ  
  2.3 ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าของได้รับบริจาค ผู้โดยสารทุกท่าน ไม่มีความรู้ในการในการน าเข้าของได้รับบริจาค 
และส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่เคยได้รับบริจาค และไม่เกี่ยวข้องกับตนเองจึงไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติม 
  2.4 ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออกสัตว์เลี้ยง ผู้โดยสารทุกท่านไม่เคยได้น าเข้าหรือส่งออกสัตว์เลี้ยง ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับการน าเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยง  
  2.5 ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน 
ผู้โดยสารส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น  ผู้โดยสารที่
มีความต้องการน าเข้าบุหรี่ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะไปหาข้อมูลก่อนที่จะเดินทาง  ผู้โดยสารที่ต้องการน าเข้าหรือซื้อสินค้า
แบรนด์เนมเพื่อมาใช้ก็จะสนใจหาข้อมูลก่อนการเดินทาง  ในส่วนของใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ศึกษา  
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีดังนี ้
   3.1 เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารเกดิความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารทีเ่ดินทางผ่านท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  หลากหลายรูปแบบ  
  3.2  จัดท าเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย  จัดท าแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยาน
ส าหรับผู้โดยสาร  
  3.3  รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ต้องน่าสนใจ ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย   
ใช้รูปภาพประกอบ  เนื้อหากส็รุปแบบสั้น กระชับ ให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่าย 
  3.4  ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่ออย่างหลากหลาย เช่น เว็บไซต์  แผ่นพบั สื่อสังคมออนไลน์  
  3.5  ขอความร่วมมือสายการบินทกุสาย ได้จัดท าข้อมลูข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสนามบิน และส่งข้อมูลให้กับ
ผู้โดยสารที่จะเดินทางก่อนวันเดินทางทุกครั้ง 
  3.6  ควรมีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสาร กับประชาชน 
ที่ติดต่อ สอบถาม ผ่านทางโทรศัพท์  ข้อความทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์หน่วยงาน หรืออีเมลของหน่วยงานให้การตอบกลับข้อมลูที่
ถูกต้องและรวดเร็ว 
  3.7  ระเบยีบปฎิบตัิควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน ก าหนดจ านวนท่ีแน่นอนของสินค้าท่ีไดร้ับการยกเว้น 
ไม่ต้องเกิดการตคีวามทางกฎหมายซ้ าอีก 
 การอภิปรายผล 
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 1. จากผลการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ผู้โดยสารมีความรู้เกี่ยวกับการพกพาสัมภาระติดตัวในการเดินทางเข้าทางอากาศยาน ความรู้
เกี่ยวกับการน าเข้าของใชส้่วนตวัและของใช้ในบ้านเรือน ส่วนการน าเข้าโดยบุคคลที่ได้รับเอกสิทธ์ิ การน าเข้าของไดร้ับบรจิาค  
การน าเข้า-ส่งออกสัตว์เลีย้ง ผู้โดยสารไม่มีความรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคคลจะสนใจเฉพาะข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับตนเอง กับการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง จากสิ่งท่ีง่าย ประสบการณ์ของตน สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย ์ทองสุข (2556)  ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
บุคคลจะเริม่เรยีนรู้จากสิ่งง่าย ๆ ใกล้ตัว ก่อนจนถึงความจ าในสิ่งท่ียุง่ยาก ซับซ้อน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง 
(2550) ที่กล่าวว่า ความรู้เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์เดิมที่ไดร้ับการสั่งสม ถ่ายทอดกันมากับสารสนเทศท่ีผ่านการ
ประมวลผล แล้วน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการวิจยัของ อิศราพร  จินต์แสวง 
(2558)ได้ท าการศึกษาวิจยั เรื่อง การตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยบนเที่ยวบินของผู้โดยสารสายการบนินกแอร์ พบว่า ผู้โดยสารมี
ความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยบนเที่ยวบินภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ความคุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติค าแนะน าข้อห้ามในห้องโดยสาร การสนใจการสาธติค าแนะน า ข้อปฏิบตัิ ข้อห้าม ของพนักงานต้อนรับ
และพบว่าการอ่านคู่มือความปลอดภัยและความถี่ในการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อความตระหนักรู้   
  2. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับ
ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พบว่า เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้โดยสารเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ  หลากหลายรูปแบบ จัดท าเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย  จัดท าแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์เกีย่วกับเรื่องการน าของ
ติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผูโ้ดยสาร รูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ต้องน่าสนใจ ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ใช้รูปภาพประกอบ  
เนื้อหาก็สรุปแบบสั้น กระชับ ให้ผูอ้่านได้เข้าใจง่าย ประชาสมัพันธ์ผา่นสื่ออย่างหลากหลาย เช่น เว็บไซต์  แผ่นพับ สื่อสังคม
ออนไลน์  ขอความร่วมมือ     สายการบินทุกสายไดจ้ัดท าข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสนามบิน และส่งข้อมลูให้กับผูโ้ดยสารที่
จะเดินทางก่อนวันเดินทาง และกอ่นที่จะกลับถึงประเทศไทยทุกครัง้ และควรมเีจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสาร กับ
ประชาชนท่ีติดต่อ สอบถาม ผ่านทางโทรศัพท์  ข้อความทางเว็บบอร์ดของเว็บไซต์หน่วยงาน หรืออีเมลของหน่วยงานให้การตอบ
กลับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทัง้นี้เป็นเพราะว่าการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคคล เป็นการสร้างการรบัรู้ให้กับบุคคล ดังท่ี 
เบญจมาศ  วันนาพ่อ (2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัตติามกฎหมายควบคุมยาสูบของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา พบว่า การรับรู้ข้อมลูที่ถูกต้องจะเป็นสรา้งความรู้ความเข้าใจสู่การ
น าไปปฏิบตัิของบุคคลนอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของจิระศกัดิ์ วิตตะ (2554) ที่ได้กล่าวว่า การน าประสบการณจ์ากการ
เรียนรู ้ความคิดคา่นิยมเชิงบุคคลที่มีอยู่มาวิเคราะหเ์พื่อประยุกต์ใช้ในการท างานและสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นความรู้ ทักษะและความสามารถที่ฝังอยู่ในแต่ละบคุคล  
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยัครั้งนี้ ดังนี ้
 1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการจัดประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบในการให้ข้อมูลเกีย่วกับการน าของติดตัวเข้า
ทางอากาศยานส าหรับผูโ้ดยสารทีเ่ดินทาง ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 2. ควรมีการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการจับกุม หรือการด าเนินคดี ส าหรับผู้โดยสารที่ปฏิบตัิตนไม่ถูกต้อง เพื่อให้
ประชาชนไดเ้กิดความตระหนักและสนใจศึกษาหาความรูเ้พิ่มเตมิ 
 3. สื่อประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ ต้องนา่สนใจ สามารถสร้างความสนใจให้ประชาชนไดเ้ข้ามาศึกษาค้นคว้า 

4. สายการบินควรให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลกบัผู้โดยสาร 
5. ปรับปรุงเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนไม่ต้องเกดิการตคีวาม 

 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญัหาของผู้โดยสารเกี่ยวกับการน าของติดตัวเข้าทางอากาศยานส าหรับผู้โดยสารที่
เดินทาง ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มตี่อการให้บริการพธิีศุลกากร 
 3. ควรมีการศึกษาเชิงปรมิาณเพ่ือเปรียบเทยีบความรู้ความเข้าใจของผู้โดยสารเกี่ยวกับการน าของตดิตัวเข้าทางอากาศ
ยานส าหรับผูโ้ดยสารทีเ่ดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูในการหาแนวทางเสริมสร้างความรู้ หรือการรับรู้ต่อไป 
 4. ควรมีการศึกษาความต้องการของผู้โดยสาร ว่ามคีวามสนใจในการไดร้ับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับด้านใด  
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