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แบบสอบถามชุ ดที่ 6
TOURIST QUESTIONNAIRE SET 5
Immigration Service Recipients
ความพึงพอใจต่ อการรับบริการตรวจอนุญาต
Please mark  in the  front of the answer you have chosen or fill in the blank.
โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงใน  หน้ำข้อที่ท่ำนเลือกหรื อเติมข้อควำมลงในช่องว่ำง
Part I General Information (ข้อมูลทัว่ ไป)
1. Indicate name of the Immigration Office (ที่ทำกำรตรวจคนเข้ำเมือง)
...............................................
2. Gender (เพศ)
 1) Male (ชำย)

 2) Female (หญิง)

3. Age (อำยุ)...............year
4. Where do you come from? …………………………………………………..
(มำจำกประเทศ)
5. How many times have you traveled to Thailand? …........
(จำนวนครั้งที่เดินทำงเข้ำประเทศไทย)
6. What is the purpose of your visiting?
(วัตถุประสงค์กำรเดินทำงเข้ำประเทศหรื อในกำรขออนุญำต)
 1) Travel (ท่องเที่ยว)

 2) Work/Temporary employment
(ทำงำน/รับจ้ำง)

 3) Business (ทำธุ รกิจ/ค้ำขำย)

 4) Family visiting (เยีย่ มญำติ)

 5) Other purpose (Please specify).......................................
(อื่นๆ (โปรดระบุ))
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Part II Immigration Police Customer Satisfaction Survey
(ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริ กำรตรวจอนุ ญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง)
Please check  one answer per question in the box 
(โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่กำหนดให้ที่ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด)
Point of satisfaction
Question
Procedure (ด้ านกระบวนการและขั้นตอน)
1. Satisfaction of information from staff services (กำรให้บริ กำรข้อมูล
ของเจ้ำหน้ำที่)
2. Posting signs in obvious location such as signs for direction, steps
and time (มีป้ำยประกำศอยูใ่ นที่ที่เห็นชัดเจน เช่น ป้ ำยบอกทำง ขั้นตอน
ระยะเวลำ ฯลฯ)
3. Speedy services
(ควำมรวดเร็ วในกำรให้บริ กำร)
4. Having opportunity to voice your opinions on the service received
(ช่องทำงในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบริ กำรที่ได้รับ)
5. Received equal services without bias on gender, age, race
(ท่ำนได้รับบริ กำรอย่ำงเท่ำเทียม โดยไม่มีกำรแบ่งแยกควำมแตกต่ำง
ด้ำนเพศ อำยุ เชื้อชำติ ฯลฯ)
6. Having the vacant places for the visitor
(มีกำรจัดสถำนที่ให้พอเพียงในกำรรองรับผูม้ ำรับบริ กำร)
7. Having the direction sign posters to the immigration zone correctly
(ป้ ำยแสดงเส้นทำงไปยังด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองชัดเจน และเพียงพอ
ให้สำมำรถเดินทำงไปได้อย่ำงถูกต้อง)
Staff (ด้ านเจ้ าหน้ าที่)
8. Staff politeness (ควำมสุ ภำพของเจ้ำหน้ำที่)

Less
1

2

3

4

More
5
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Point of satisfaction
Question

Less
1

2

3

4

More
5

9. Staff appropriated dresses (กำรแต่งกำยสุ ภำพเหมำะสมของ
เจ้ำหน้ำที่)
10. Accurate and clear advice(ควำมถูกต้องและชัดเจนในกำรให้
คำแนะนำ)
11. Good servicing cooperation (กำรประสำนงำนในกำรให้บริ กำร)
12. Adequate seating to wait for services (ที่นงั่ ในกำรรอรับบริ กำรมี
จำนวนเพียงพอ)
13. Modern and effective tools (มีเครื่ องมือที่ทนั สมัยและมี
ประสิ ทธิภำพ)
14. Speaking and understanding in English language fluently
(เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรบริ กำร
เป็ นอย่ำงดี)
15. Enthusiasm and stand by for services all the time
(เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อม และมีควำมกระตือรื อร้นในกำรบริ กำร
ตลอดเวลำ)
Part III What was the most disappointing about the service of immigration police?
(ประเด็นที่ไม่ พึงพอใจมากที่สุด ในกำรปฏิบตั ิงำนป้ องกันและปรำบปรำม ผลักดันคนต่ำงด้ำวของ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง)
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Part IV Additional suggestion regarding immigration police?
(ข้ อเสนอแนะ วิธีกำรในกำรให้บริ กำรตรวจอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง)

