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บทคดัยอ 
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชนสถานีตํารวจนครบาลคลองตัน และศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน  สถานีตํารวจนครบาล
คลองตัน  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 21 – 30 ป   การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รายได 5,001 – 10,000 บาท สถานภาพสมรส และมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด  
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชนสถานีตํารวจนครบาล

คลองตัน มีความพึงพอใจอยูท่ีระดับปานกลางในทุกดาน 
3.  ปจจัยท่ีมีผลตอระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน  

สถานีตํารวจนครบาลคลองตันสามารถสรุปไดดังนี้ 
3.1  เพศ  อายุ  รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 
3.2  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ภูมิลําเนาไมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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Abstract 
The purposes of this study were to examine the level of people’s satisfaction on police station 

for people project of Klongton police station, and factors related to the level of people’s satisfaction on 
police station for people project of Klongton police station. 

The results were as follows: 
1. Most people were male, 21-30 years old, lower than bachelor’s degree, state enterprise 

officers, 5,001 – 10,000 baht/month, marital status, and born in provincial areas.  
2. The level of people’s satisfaction on police station for people project of Klongton police 

station was at a medium level in all aspects. 
3. Factors which affected the level of people’s satisfaction on police station for people project 

of Klongton police station could conclude as follows: 
3.1 Gender, age, monthly income, and marital status related to the level of people’s 

satisfaction on police station for people project with on significant statistical 0.5.  
3.2 Education, career, and birth place did not relate to the level of people’s satisfaction on 

police station for people project with on significant statistical 0.5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 



 

ความเปนมาและสําคัญของปญหา ในอดีตท่ีผานมา การปฏิบัติงานของ
สถานีตํารวจในการใหบริการบนสถานีตํารวจ 
และการใหบริการนอกสถานียังไมเปนท่ีพึง
พอใจของประชาชนท่ีมาขอรับบริการ อัน
เนื่องมาจากสภาพปญหาของสถานีตํารวจ  
(กรมตํารวจ, 2541)  ซ่ึงพอจะสรุปไดดังน้ี คือ 

สถานีตํารวจท่ีเปนหนวยบริการไดอยาง
รวดเร็ว  ถูกตอง  และเปนธรรม  โดยใหการบริการ
ใหเสร็จส้ิน ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยมุง
หมายใหสถานีตํารวจดําเนินการมุงใหประชาชน
ไดรับการบริการดวยความสะดวก  รวดเร็ว มุงให
ประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา
จากตํารวจดวยความเสมอภาค เปนธรรม  ถูกตอง
ตามหลักยุติธรรม  โดยมิชักชา  ใหสังคมมีความ
สงบเรียบรอย  และประชาชนมีความรูสึกอบอุนใจ  
ปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสิน สามารถดํารง
ชีวิตประจําวันไดโดยปกติสุข มุงใหประชาชน
ได รั บความสะดวกในการใช รถ   ใช ถนน  
ขณะเดียวกัน ก็มุงบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การจราจรอยางเครงครัด สุภาพ  และยุติธรรม  มุง
สรางความเขาใจอันดีระหวางตํารวจกับประชาชน 
และแสวงหาท่ีพึ่งของประชาชนอยางแทจริง  มี
ความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  จัดพื้นท่ีอยาง
เปนสัดสวน  สะดวกตอการใหบริการประชาชน  
มุงใหสถานีตํารวจ เปนท่ีพึ่งของประชาชนอยาง
แทจริง 

1. สถานท่ีทํางาน สถานีตํารวจสวน
ใหญจะคับแคบ มีพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ และ
ไมสะดวกตอการใชงาน งานที่ใหบริการ
ประชาชนอยูกระจัดกระจายไมตอเนื่องและไม
เสร็จส้ิน ณ จุดเดียว ขาดความเปนระเบียบ
เรียบรอย ขาดความสะอาดสวยงาม และขาดส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ รวมท้ังไมมีพื้นท่ีใช
สอยสําหรับกิจกรรมท่ีจําเปนตองดําเนินการ
ในสถานีตํารวจอีกหลาย ๆ ประการ เชน หอง
ประชุม หองฝกอบรม ท่ีจอดรถ เปนตน 

2.  อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ ไมทันสมัย ไมเหมาะ
กับการใชงาน ในสถานีตํารวจสวนใหญจะ
ขาดแคลนท้ังในดานประเภทและปริมาณ 
นอกจากนี้อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีมีอยู 
บางสวนเปนของเส่ือมสภาพไมเหมาะสมตอ
การใชงานหรือใชการไมไดท้ังยังมีอุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ท่ีจําเปนในการใชงาน
บางอยางไมมีกําหนดไวในอุปกรณข้ันพื้นฐาน
ในสถานีตํารวจอีกดวย แสดงใหเห็นถึงความ
ขาดแคลนในเชิงปริมาณท่ีชัดเจน และสะทอน
ใหเห็นถึงความไมพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี
ของสถานีตํารวจไดเปนอยางดี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ถือไดวาเปน
หนวยงานระดับยุทธศาสตรความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการปฏิบัติงานของตํารวจ  ข้ึนอยูกับ
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจในระดับ
สถานีตํารวจเปนสําคัญ  ประชาชนในพื้นท่ียอม
ไดรับท้ังผลดีและไมดีจากการปฏิบัติงาน  ถาตํารวจ
ปฏิบัติงานดี  มีประสิทธิภาพ  ก็ยอมเปนท่ีพึงพอใจ
และเช่ือถือศรัทธาของประชาชน  และสงผลใหเกิด
ภาพลักษณสวนรวมท่ีดีตอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติและรัฐบาล 

3.  ระบบและวิ ธีการปฏิบัติงานใน
สถานีตํารวจ ยังมีลักษณะท่ีมีกฎเกณฑและ
ข้ันตอนมากมาย สลับซับซอน เสียเวลา ไม
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สอดประสานสัมพันธกัน และไมเสร็จส้ิน ณ จุด
เดียว มีกิจกรรมบางอยางท่ีตองดําเนินการแตยังไมมี
การกําหนดวิธีการปฏิบัติและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ไวโดยเฉพาะ รวมท้ังขาดการประชาสัมพันธท่ีดี
เพียงพอ 

4.  โครงสรางอัตรากําลังขาราชการตํารวจท่ี
มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอกับปริมาณและคุณภาพ
ของงานท่ีเพิ่มข้ึน  ไมสอดคลองรองรับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเ ร็ว  และเปนอุปสรรคตอการใหบริการ
ประชาชนของสถานีตํารวจ 

5.  ประชาชนบางสวนมองสถานีตํารวจเปน
สถานท่ีไมนาเขามาใชบริการ ยกเวนหลีกเล่ียงไมได
จริง ๆ และมองเจาหนาท่ีตํารวจเปนพวกวางอํานาจ 
ไมสุภาพ แสวงหาแตผลประโยชน ไมคอยบริการ
ประชาชน 

6.  ประชาชนบางสวนยังมีความเขาใจวา
ตํารวจมีหนาท่ีแกไขปญหาอาชญากรรมโดยลําพัง 
โดยตนเปนเพียงผูใชบริการเทานั้น ขาดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองวาอาชญากรรมนั้นเปนภัยของสังคม
ท่ีทุกคนจะตองรวมกันรับผิดชอบแกไข 

7 .   ประชาชนบางสวนยั งมีความรู สึก
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมอยูในระดับสูง ทําใหขาด
ความเชื่อถือศรัทธาตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของตํารวจ 

8 .   

9.  เจาหนาท่ีตํารวจบางสวนยังขาด
ความเขาใจและความสํานึกรับผิดชอบในการ
เปนผูใหบริการแกประชาชน มีพฤติกรรมและ
ทาทีการปฏิบัติตอประชาชนท่ีไมเหมาะสม 
ไมใหความสนใจแกประชาชนผูมาใชบริการ 
ขาดความสุภาพตอสุจริตชน และทํางานดวย
ความลาชา 

10. เจาหนาท่ีตํารวจไมเพียงพอตอ
ปริมาณงานท่ีสถานีตํารวจตองรับผิดชอบ 
เจ าหน า ท่ีตํ ารวจบางสวนขาดวิ สัยทัศน 
คุณธรรม  จ ริ ยธรรม  และคว าม สํ านึ ก
รับผิดชอบการเปนผูใหบริการแกประชาชน มี
ความสับสนในบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของ
ตนในบางตําแหนง อันเนื่องมาจากการกําหนด
หนาท่ีของตําแหนงไมชัดเจน 

11. เจ าหน า ท่ีตํ ารวจดอยคุณภาพ 
เนื่ องจากไม มีการเพิ่ มพูนทักษะความรู 
ความสามารถ  และการใหการศึกษาและ
ฝ ก อ บ ร ม ท่ี ต อ เ นื่ อ ง แ ล ะ เ ป น ร ะ บ บ 
ผูบังคับบัญชาบางสวนยังขาดการดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด โดยเฉพาะ
ทางดานความทุกขสุขเดือดรอน สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน อันพึงมีพึงไดต าง  ๆ 
ตลอดจนขาดการกวดขันระเบียบวินัยและ
ความประพฤติของผูใตบังคับบัญชา 

เ จ าหน า ท่ี ตํ ารวจบางส วนไม เห็ น
ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน และ
ไมเขาใจวาสถานีตํารวจเปนเสมือนหนึ่งสมบัติ
รวมกันของประชาชนจึงปฏิบัติงานแตเพียงลําพัง
ฝายเดียว ไมสนใจแสวงหาความรวมมือและการ
สนับสนุนจากประชาชน 

ในป  พ .ศ .  2541 สํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดจัดทําโครงการพัฒนาสถานีตํารวจ
เพื่อประชาชน (เรียกช่ือโดยยอวา โครงการ
โรงพักเพื่อประชาชน) (กรมตํารวจ, 2554) โดย
มีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน 3 ประการ 
คือ 
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1. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ โดยเฉพาะการ
จัดต้ังคณะกรรมการสถานีตํารวจ เพื่อใหประชาชน
กับตํารวจทํางานดวยกัน ในลักษณะของการรวมคิด 
รวมวางแผน รวมทํา และรวมประเมินผล มุงหมาย
ใหสถานีตํารวจถือเปนเสมือนหน่ึงสมบัติรวมกัน
ของชุมชน 

2. มีการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการ
บริการประชาชนข้ึนเปนคร้ังแรก ท้ังนี้ เพื่อให
ประชาชนไดทราบข้ันตอนการปฏิบัติของเจาหนาท่ี
ตํารวจ เอกสารท่ีตองใชและระยะเวลาในการ
ดําเนินงานแตละเร่ืองอยางชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได 

3. เนนการใหบริการประชาชนดวยความ
สะดวก รวดเร็ว และเสร็จส้ิน ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) โดยรวมการบริการในดานตาง ๆ ไวในท่ี
เดียวกันและใหงานเสร็จส้ิน ณ สถานีตํารวจใหมาก
ท่ีสุด พรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีทางเลือก
ในการใชบริการมากยิ่งข้ึน  (ดูรายละเอียดภาคผนวก  
1) 

โครงการดังกลาวครอบคลุมการบริหารงาน
ของโรงพัก ประกอบดวย ดานการบริการทั่วไป  
ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ดานการควบคุมและจัดการจราจร   ดานการ
ประชาสัมพันธและแสวงหาความรวมมือจาก
ประชาชน  และดานการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน
และสภาพแวดลอม อยางไรก็ตามแมโครงการ
ดังกลาวไดส้ินสุดลงไปแลว  แตในทางปฏิบัติแลว
สํานักงานตํารวจแหงชาติยังคงติดตามผลการ
บริหารงานโรงพักของสถานีตํารวจ  เพื่อใหทราบถึง
ความก าวหน า  ปญหา  อุปสรรค  และผลการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังไดมีการปรับปรุงพัฒนาโดย

ตลอด  และสถานีตํารวจนครบาลคลองตันก็
เชนเดียวกัน  ท่ีตองการการปรับปรุงและ
พัฒนาตอเนื่อง โดยยึดกรอบการบริหารงาน
ของโรงพักเปนหลัก  ผูศึกษาซ่ึงเปนเจาหนาท่ี
ตํารวจ ไดมีสวนรวมในการบริหารงานโรงพัก
มาโดยตลอด จึงมีความตองการที่จะศึกษา
โครงการดังกลาว  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ท่ี มีต อโครงการโรงพัก เพื่ อ
ประชาชนสถานีตํารวจนครบาลคลองตัน 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการ
โรงพักเพื่อประชาชน  สถานีตํารวจนครบาล
คลองตัน 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ไดแก ประชาชนผูขอรับบริการจากสถานี
ตํารวจนครบาลคลองตัน จํานวน  200  คน  

2. ดานเน้ือหา  ประกอบดวย  ดานการ
บริการท่ัวไป  ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย สิน   ดานการควบคุมและ
จัดการจราจร  ดานการประชาสัมพันธและ
แสวงหาความรวมมือจากประชาชน  และดาน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น ท่ี ทํ า ง า น แ ล ะ
สภาพแวดลอม 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
1.   ทราบถึงระดับความพึ งพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน 
สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน 

2.  ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชน  สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน 

 

นิยายศัพทเฉพาะ 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือ

ทัศนคติ ท่ีดีต องานที่ ได รับมอบหมายหรือท่ี
เกี่ยวของ  

การบริหารงาน หมายถึง การใหบริการของ
เจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน ใน
ดานตางๆ 5 ดาน คือ ดานการบริการทั่วไป  ดานการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ดานการ
ควบคุมและจัดการจราจร  ดานการประชาสัมพันธ
และแสวงหาความรวมมือจากประชาชน และ ดาน
การปรับปรุงสถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอม โดย
การวัดจากความพอใจท่ีมีตอความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการ ความเสมอภาคและความเปนธรรม 
ความรูสึกอบอุนและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ความสะดวกรวดเร็วในการใชถนน การมีสวนรวม
ของประชาชนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตํารวจ ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาด 
รวมถึงพฤติกรรมของเจาหนาท่ีตํารวจ 

การบริการท่ัวไป หมายถึง ความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมของสถานีตํารวจนครบาลคลองตัน
ไมวาจะเปนการจัดเจาหนาท่ีตอนรับประชาสมัพนัธ 
จัดใหมีการรับแจงความทางโทรศัพท ทางโทรสาร 
จัดต้ังสถานีตํารวจยอย ตูยามรับแจงเหตุติดต้ังเพิ่ม
คูสายรับแจงเหตุ ตลอดจนจัดใหมีเจาหนาท่ีอํานวย

ความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการบนสถานีตํารวจ 

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน หมายถึง ความพึงพอใจตอการ
จัดบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การปองกันปราบปราม การรักษา
ความสงบเรียบรอย การปรับปรุงเจาหนาท่ีสาย
ตรวจเดินทางไปสถานท่ีเกิดเหตุโดยเร็วท่ีสุด 
จัดใหมีงานประชาสัมพันธเพื่อปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ขยายงานปฏิบัติการ
ชุมชนสัมพันธ จัดเจาหนาท่ีตํารวจเขารวมการ
ดําเนินงานการรักษาความสงบเรียบรอย  

ดานการควบคุมและจัดการจราจร   
หมายถึง  ความพึงพอใจตอการจัดบริการ
ประชาชนในการใชรถ  ใชถนน  ไดรับความ
สะดวกขณะเดียวกัน ก็มุงบังคับใชกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการจราจรอยางเครงครัด สุภาพ  และ
ยุติธรรม   

การประชาสัมพันธและแสวงหาความ
รวมมือจากประชาชน หมายถึง ความพึงพอใจ
ตองานดานการประชาสัมพันธ เพื่อเปนส่ือใน
การสรางความเขาใจอันดีระหวางตํารวจ
ประชาชน และการปรับบทของตํารวจให
เปนไปตามแนวคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชน  ไมวาจะเปนการจัดเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธตามความเหมาะสม เปนตน 

การปรับป รุ งสถาน ท่ี ทํ าการและ
สภาพแวดลอม  หมายถึง  ความพึงพอใจตอ
งานในดานอาคารสถานที่ทําการ  การจัดพ้ืนท่ี
ใชสอยสําหรับงานท่ีประชาชนมาติดตอมี
ความสะดวก  ความเปนระเบียบเรียบรอยเปน
สัดสวนและอยูตอเนื่องกันในชั้นลางของ
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แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ อาคาร  การจัดสถานท่ีนั่งพักเปนสัดสวนสําหรับ
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ  และการปรับปรุง
หองควบคุมไมใหประชาชนมองเห็นจากภายนอก
ไดงาย 

การศึกษาเ ร่ืองความพึ งพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน: 
กรณีศึกษา สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน  ผู
ศึกษาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานศึกษาท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการศึกษา ดังตอไปนี้ 

โรงพักเพื่อประชาชน  หมายถึง  สถานี
ตํารวจท่ีเปนหนวยบริการไดอยางรวดเร็ว  ถูกตอง  
และเปนธรรม  โดยใหการบริการใหเสร็จส้ิน ณ จุด
เดียว (One Stop Service) 5 ดาน คือดานการบริการ
ท่ัวไป  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ดานการควบคุมและจัดการจราจร  ดาน
การประชาสัมพันธและแสวงหาความรวมมือจาก
ประชาชน และ ดานการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน
และสภาพแวดลอม โดยมุงหมายใหสถานีตํารวจ
ดําเนินการมุงใหประชาชนไดรับการบริการดวย
ความสะดวก  รวดเร็ว  มุงใหประชาชนไดรับการ
อํานวยความยุติธรรมทางอาญาจากตํารวจดวยความ
เสมอภาค เปนธรรม  ถูกตองตามหลักยุติธรรม  โดย
มิชักชา  ใหสังคมมีความสงบเรียบรอย   และ
ประชาชนมีความรูสึกอบอุนใจ  ปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพยสิน สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดโดย
ปกติสุข มุงใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
ใชรถ  ใชถนน  ขณะเดียวกัน ก็มุงบังคับใชกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกับการจราจรอยางเครงครัด สุภาพ  และ
ยุติธรรม  มุงสรางความเขาใจอันดีระหวางตํารวจ
กับประชาชน และแสวงหาท่ีพึ่งของประชาชนอยาง
แทจริง  มีความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  จัด
พื้นท่ีอยางเปนสัดสวน  สะดวกตอการใหบริการ
ประชาชน   มุ งใหสถานีตํารวจ  เปนท่ีพึ่ งของ
ประชาชนอยางแทจริง 

 
 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ 
 

 
 

ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี  2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปจจัยสวนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดับการศึกษา 
4.  อาชีพ 
5.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีตอ
โครงการโรงพักเพื่อ

ประชาชน:
กรณีศึกษาสถานี
ตํารวจนครบาล

คลองตัน 

ปจจัยดานความพึงพอใจ 
1.  ดานการบริการทั่วไป 
2 .   ด านการรั กษาความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยสิน   

3 .   ด านการควบคุมและ
จัดการจราจร   

4.  ดานการประชาสัมพันธ
และแสวงหาความรวมมือ
จากประชาชน   

5.  ดานการปรับปรุงสถานท่ี
ทํางานและสภาพแวดลอม 
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วิธีดําเนินการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาสราง
ข้ึนเองเพื่อใชในการสํารวจประชาชนท่ีมารับ
บริการบนสถานีตํารวจนครบาลคลองตัน ซ่ึง
แบงออกเปน 2สวน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ในการศึ กษา  เ ร่ื องความพึ งพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน:  
กรณีศึกษา  สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน  ผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษาในลักษณะการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey Research) พรอมท้ังเลือกเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) และสํารวจขอมูล
จากเอกสารและงานศึกษาประกอบ และกําหนดวิธี
การศึกษาไวดังนี้ คือ 

แบบสอบถามสําหรับประชาชนเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการ
โรงพักเพ่ือประชาชน  5  ดานคือ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ 
ประชาชนท่ีมารับบริการที่สถานีตํารวจนครบาล
คลองตัน ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

2.  กลุมตัวอยางของการศึกษา เลือกโดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จากประชาชนท่ีมารับบริการบนสถานีตํ ารวจ
นครบาลคลองตันโดยผูศึกษากําหนดกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 200 
คน  โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล เร่ิม
ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน 2554- มกราคม  2555  

 

1.  ดานการบริการท่ัวไป 
2.  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน   
3.  ดานการควบคุมและจัดการจราจร   
4.  ดานการประชาสัมพันธและแสวงหา

ความรวมมือจากประชาชน   
5.  ดานการปรับปรุงสถานท่ีทํางานและ

สภาพแวดลอม 
ตอนท่ี 1  เปนการสอบถามถึงปจจัยสวน

บุคคลของกลุมตัวอยาง เพื่อประโยชนในการ
วิ เคราะห เจาะลึกถึงความแตกตางในดาน
สถานภาพเฉพาะกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวย
ขอคําถามตามสภาพภูมิหลังและตัวแปรอิสระที่
ใช ในการศึกษา ไดแก   เพศ  อายุ   ระดับ
การศึกษา   อาชีพ   รายได เฉล่ียต อเดื อน  
สถานภาพสมรส  ภูมิลําเนา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้   ผู วิ จั ย ไ ด จั ด ทํ า

แบบสอบถามข้ึน  โดยนําเกณฑในการชี้วัดมาต้ังเปน
คําถามสําหรับกลุมตัวอยางท้ังหมด  25 ขอ หลังจาก
นั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ
ลวงหนา  (Pretest)  จํานวน  20  ชุด  จากการทดสอบ
หาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  ซ่ึงไดกําหนดเกณฑ
วิเคราะหความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท่ีระดับ
แอลฟา  (Alpha)  มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha 
Coefficient)  เทากับ  0.8974 

ตอนท่ี 2  เปนการสอบถามกลุมตัวอยาง
ถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการ
โรงพักเพื่ อประชาชน   ของสถานีตํ ารวจ
นครบาลคลองตัน โดยมี เกณฑในการให
คะแนนแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 
ระดับความพึงพอใจ เชิงบวก เชิงลบ 
1. มากท่ีสุด 5 1 
2. มาก 4 2 
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3. ปานกลาง 3 3 
4. นอย 2 4 
5. นอยท่ีสุด 1 5 

 
การสรางเคร่ืองมือในการศึกษา 

การสรางเคร่ืองมือในการศึกษา ดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.  ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวกับสารสนเทศจากหนังสือ เอกสาร วารสาร 
บทความทางวิชาการ และผลงานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน 

2.  ประมวลความรู ท่ีไดมากําหนดกรอบ
แนวคิดเบ้ืองตนเพื่อสรางแบบสอบถาม 

3.  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปปรึกษากับ
อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพื่อขอคําแนะนําในการ
ตรวจแกไข และปรับแกไข 

4.  นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับ
ประชาชนท่ีมารับบริการบนสถานีตํารวจนครบาล
คลองตัน  จํานวน 20 คน 

5.  นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม และวิเคราะหหาคาความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา (Alpha –Coefficient) ไดคาเทากับ  0.856 

6.  นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรฐานไปใชกับ
กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมาแจง
ความ ผูศึกษาสง-รับคืนแบบสอบถาม จากกลุม
ตัวอยางจํานวน 200 คน โดยใชระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เร่ิมต้ังแต เดือนพฤศจิกายน 
2554- มกราคม  2555 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได
นํามาประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร และ
ใชสถิติ 2 ประเภท ไดแก 

1.  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยเปนการนําเสนอลักษณะตาง ๆ ของปจจัย
สวนบุคคล  ในรูปคาสถิติประเภทรอยละ และ
คาเฉล่ียเลขคณิต 

2.  กําหนดน้ําหนักระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน จากคะแนนคาเฉล่ียดังนี้ 

4.50-5.00 = ระดับมากท่ีสุด 
3.50-4.49 = ระดับมาก 
2.50-3.49 = ระดับปานกลาง 
1.50-2.49 = ระดับนอย 
1.00-1.49 = พอใจระดับนอยท่ีสุด 
3. สถิติท่ีใช ไดแก  t-test,  F-test  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึ งพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน  
ของสถานีตํารวจนครบาลคลองตันในภาพ
รวมอยู ท่ีระดับปานกลางซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ 3 คน ประกอบดวย   

ผู ศึกษานําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถึงผูกํากับการสถานีตํารวจ
นครบาลคลองตัน เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บ
ขอมูลประกอบการศึกษา 

1.  ปราโมทย  สัจจวณิชย (2543:บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของขาราชการ
ตํารวจและคณะกรรมการบริหารตอความสําเร็จ

 480



 

ของโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน 
ภายใตกองบัญชาการตํารวจนครบาล   ผลการศึกษา 
พบวา  ขาราชการตํารวจและคณะกรรมการบริหาร มี
ความคิดเห็นวา ความสําเร็จในการนําโครงการ
พัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนไปปฏิบัติใน
กองบัญชาการตํารวจนครบาลนั้นอยูในระดับปาน
กลาง เรียงลําดับความสําเร็จในดานตาง ๆ มีดังนี้ ใน
ดานการบริการท่ัวไป รองลงมาคือ ดานการควบคุม
และการจัดการจราจร ดานอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญา  ด านการปรับปรุงสถานท่ี ทํ าการและ
ส่ิงแวดลอม ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน ดานการบริการงานและปกครอง
บังคับบัญชา และดานประชาสัมพันธ และแสวงหา
ความรวมมือจากประชาชน ตามลําดับ 

ปจจัยท่ีสงผลการนําโครงการพัฒนาสถานี
ตํารวจเพื่อประชาชนไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ 
ไดแก ปจจัยดานการส่ือขอความของโครงการ ปจจัย
ดานตัวผูปฏิบัติและปจจัยดานสมรรถนะองคกร 
นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงบวก
ดับความสําเร็จของโครงการฯ ไดแก ปจจัยดานการ
ส่ือขอความ ปจจัยดานตัวผูปฏิบัติ และปจจัยดาน
สมรรถนะองคการ 

ปญหาอุปสรรคของการนําโครงการไป
ปฏิบัติ ไดแก ทรัพยากรโครงการไมเพียงพอและ
เหมาะสม ผูปฏิบัติเองยังขาดความรูความเขาใจใน
โครงการและขาดการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติและประชาชนผูรับบริการ ดังนั้น ควรมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ โดย
ใหผูปฏิบัติมีความรูความเขาใจและยอมรรับใน
โครงการ นอกจากนี้ ควรใหการสนับสนุนในดาน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณในการดําเนินงานและสราง
แรงจูงใจใหเกิดความรวมมือ ขณะเดียวกันก็เรง

ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนรับทราบ
โครงการและมีสวนรวมในการพัฒนาสถานี
ตํารวจ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนตอไป  

2.  ศราณุ  โสมทัต (2542:บทคัดยอ) 
ทํ าการศึกษาเ ร่ืองความพึ งพอใจตอการ
ใหบริการประชาชนตามนโยบาย “สถานีตํารวจ
เพ่ือประชาชน” ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจ
นครบาลประชาช่ืน ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนชายจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสถานภาพสมรสและโสดมีจํานวน
เทากัน มีอาชีพรับจาง รายไดตอเดือน 10,001-
20,000 บาท สวนใหญเปนผูมารับบริการใน
ดานตาง ๆ เชน แจงความเอกสารหาย เสีย
คาปรับ เปนตน 

ความคิดเห็นของประชาชนตอปจจัย
สภาพแวดลอมตาง ๆ ในภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือแยกเปนดานตาง ๆ พบวา
ประชาชนมีความคิดเห็นในดานการบริการ
ท่ั ว ไ ป ม า ก ท่ี สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ  ด า น
ประชาสัมพันธและแสวงหาความรวมมือจาก
ประชาชนและดานการจัดสถานท่ีทําการและ
ส่ิงแวดลอม ดานการอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญา ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และดานการควบคุมและจัดการ
จราจร ตามลําดับ 

ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการใหบริการของสถานีตํารวจ 
พบวา ปจจัยดานลักษณะของประชาชน ไดแก 
อาชีพ และปจจัยดานสภาพของการใหบริการ 
ไดแก  การบริการท่ัวไป การอํานวยความ
ยุติธรรมทางอาญา การประชาสัมพันธและ
แสวงหาความรวมมือจากประชาชน การรักษา
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมและ
จัดการจราจร  และการจัดสถานท่ีทําการและ
สภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ จึงเปนไปตามสมมติฐาน   

3.  สุรินทร  ทิพยเจริญ (2543:บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการบริการตาม
โครงการพัฒนาสถานีตํ ารวจเพื่ อประชาชน
กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองบุรีรัมย ผล
การศึกษา พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชนอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในดานการ
บริหารงานและปกครองบังคับบัญชาของสถานี
ตํารวจ และคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ในดานการควบคุม
และจัดการจราจร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ปจจัย เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการมาติดตอ
ราชการ  และลักษณะความรุนแรงของคดีตอ
ประชาชน ไมมีผลตอความพึงพอใจของประชาชน
ในบริการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อ
ประชาชน ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองบุรีรัมย 
สวนปจจัยดานอายุและอาชีพมีผลตอความพึงพอใจ
ในบริการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองบุรีรัมย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยขัดแยงกับงานวิจัยของสุรทัศน  ชวงงาม 
(2542:บทคัดยอ) ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสถานีตํารวจ
ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ศึกษากรณี สถานี
ตํ ารวจภู ธรอํ า เภอเ มืองนครราชสีมา  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีตํารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน 
และเพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการของสถานีตํารวจตาม
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ผลการศึกษา 
พบวา 

การปฏิบัติตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนของ เจ าหน า ท่ี ตํ า รวจสถา นี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครราชสีมาในภาพรวม
มีผลการปฏิบัติอยูในระดับสูง ซ่ึงสามารถ
จัดเรียงจากคะแนนสูงสุดไปจนถึงตํ่าสุดได
ตามลําดับดังนี้ ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ดานการควบคุมและจัดการ
จราจร ดานการประชาสัมพันธและแสวงหา
ความรวมมือจากประชาชน ดานการใหบริการ
ท่ัวไป ดานการปรับปรุงสถานท่ีทําการและ
สภาพแวดลอม และดานการอํานวยความ
ยุติธรรมทางอาญา 

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
นครราชสีมาตามโครงการโรงพัก เพื่ อ
ประชาชน ในภาพรวมอยู ในระดับสูง ซ่ึง
สามารถจัดเรียงลําดับตามคะแนนในแตละดาน
ไดดังนี้ ดานการมีสวนรวมของประชาชนดาน
อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาท่ีตํารวจ ดานความ
สะดวก รวดเร็ว และดานความเสมอภาคและ
เปนธรรม 

ปจจัยเกี่ยวกับการศึกษา รายได และ
ประเภทของผูรับบริการ มีความสัมพันธกับ
ความพึ งพอใจของประชาชนท่ี มีตอการ
ใหบริการของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
นครราชสีมา 

ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ
ใน 6 ดาน ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน 
ไดแก ดานการใหบริการทั่วไป ดานการอํานวย
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ความยุติธรรมทางอาญา ดานรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ดานควบคุมและจัดการจราจร 
ดานการประชาสัมพันธและแสวงหาความรวมมือ
จากประชาชนและดานการปรับปรุงสถานท่ีทําการ
และสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครราชสีมา 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากความคิดเห็นของ
ประชาชนอันจะชวยทําใหประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
นครราชสีมาเพ่ิมมากข้ึนคือ ตองทําใหเจาหนาท่ี
ตํารวจปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความเสมอภาค เปนธรรมตอประชาชน
ทุกคนอยางเทาเทียมกัน ใชกิริยามารยาทในการ
พูดจากับประชาชนดวยความสุภาพ ออนโยน และ
แสดงทาท่ีท่ีเปนมิตรกันประชาชน 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
โครงการโรงพักเพื่อประชาชนสถานีตํารวจนครบาล
คลองตัน ผลการศึกษานํามาอภิปลายเปนรายดานได
ดังนี้  

1.1  ดานการบริการท่ัวไป โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของเทวินทร กองพร (2541) ทําการศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
ภายใต โครงการสถานีตํ ารวจเ พ่ือประชาชน  
สอดคลองกับงานวิจัยของศราณุ โสมทัต (2542) 
ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอนครบาลประชา
ช่ืน ผลการ ผลการศึกษาวา ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง สอดคลองกับงานวิจัยของสุรินทร ทิพยเจริญ 

(2543) ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการ
บริการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชนกรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
เมืองบุรีรัมย ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมี
ความพึงพอใจในบริการตามโครงการพัฒนา
สถานีตํารวจเพื่อประชาชนอยูในระดับปาน
กลาง ขัดแยงกับงานวิจันของหริพงษแววโคก
สูง  (2543) ทําการศึกษาเ ร่ืองทัศนะของ
ประชาชนตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน 
ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษา พบวาโครงการ
โรงพักเพื่อประชาชนดานการใหบริการใน
ภาพรวมอยูในระดับตํ่า ขัดแยงกับงานวิจัยของ
อานนท  อุนทริจันทร (2541) ทําการศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของสถานตํารวจนครบาลมักกะสันภายใต
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ผลการศึกษา
พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการ ของสถานีตํารวจนครบาล
มักกะสันในภาพรวมของความพึงพอใจใน
บริการ อยูในระดับคอนขางมาก ขัดแยงกับ
งานวิ จั ยของสุรทัศน   ช วงงาม  (2542) 
ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีตอการใหบริการของสถานีตํารวจตาม
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ศึกษากรณี 
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนครราชสีมา ผล
การศึกษา พบวา ความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีตอการใหบริการของสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองนครราชสีมาตามโครงการโรงพัก
เพ่ือประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับสูงสวน
ความพึงพอใจดานรายยอยพบวาประชาชนมี
ความพึงพอใจดานการจัดปายแนะนํา ประกาศ
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แสดงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการเพ่ือ
สรางความเขาใจแกประชาชนท่ีมาติดตอใหเห็น
อยางชัดเจนมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากวาประชาชน
โดยสวนใหญนั่นไมคอยไดมาโรงพักบอยเทาไหร 
บางคนไมเคยเขามาโรงพักเลยดวยซํ้า เพราะฉะนั้น
เม่ือจะเขามาติดตอทางโรงพักในฐานะใดก็ตา เชน 
ผูเสียหาย ผูกลาวหา คูกรณี ผูถูกกลาวหา ผูตองหา 
พยาน แจงความเพื่อเปนหลักฐานตาง ๆ ชําระคาปรับ
ตามใบส่ังของเจาพนักงานจราจร ของอนุญาตตางๆ 
เยี่ยมผูตองหาติดตามมาในเร่ืองของผูอ่ืน เปนตน 
บางคนเขามาบอยคร้ัง แตก็เขามาในฐานะแตกตาง
กันทุกคร้ัง ข้ันตอนของแตละคร้ังก็ตองไมเหมือน
กน เพราะฉะน้ันก็ตองสอบถามเจาหนาท่ีทุกคร้ังไป 
เม่ือสอบถามเจาหนาท่ี บางคร้ังจะไดรับคําตอบท่ีไม
เปนท่ีพอใจของประชาชนนัก เพราะเจาหนาท่ีบาง
คนอาจจะเหน่ือยลาจากการทํางานท้ังวัน ทําให
หงุดหงิดท่ีตองตอบขอซักถามเดิม ๆ อาจตองพูดจา
ไมดี ประชาชนก็จะรูสึกไมพอใจ แลวจึงเกิดความ
เบ่ือหนายท่ีจะตองไปสอบถามเจาหนาท่ี ดวยสาเหตุ
เหลานี้จึงทําใหประชาชนตองการใหมีการจัดปาย
แนะนํา ประกาศ แสดงข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ใหบริการเพื่อสรางความเขาใจแกประชาชนท่ีมา
ติดตอใหเห็นอยางชัดเจน เม่ือประชาชนเขามาแลวก็
ไปดูท่ีปายวามาติดตอในฐานะใด ก็ตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนใด ก็จะปฏิบัติไดอยางถูกตองทุกคร้ังไป จาก
การทดสอบสมมติฐานพบวาเพศท่ีแตกตางกันมี
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารงานโรงพักตาม
โครงการโรงพักท่ีเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจ
นครบาลมักกะสัน ดานการบริการท่ัวไป ดานคดี
ความตาง ๆ ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ดานการควบคุมและจัดการจราจร ดานการ
ประชาสัมพันธและแสวงหาความรวมมือจาก

ประชาชน ดานการปรับปรุงสถานท่ีทําการและ
สถานภาพแวดลอมไมแตกตางกัน ซ่ึงขัดแยง
กับงานวิจัยของหริพงษ แววโคกสูง (2543) 
ทําการศึกษาเร่ืองทัศนะของประชาชนตอ
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ศึกษาเฉพาะ
กรณีสถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัด
สุ ริ นทร  พบว าคว ามแตกต า งทาง เพศ 
ความสัมพันธตอทัศนะตอโครงการพักเพื่อ
ประชาชนแตกต างกัน  จากการทดสอบ
สมมติฐานพบวาอายุท่ีแตกตางกันมีความพึง
พอใจเกี่ ยวกับการบริหารงานโรงพักตาม 
โครงการโรงพักเพื่อประชาชนของสถานี
ตํารวจนครบาลมักกะสัน ดานการบริการทั่วไป 
ดานคดีความตาง ๆ  ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานการควบคุม
และจัดการจราจร ดานประชาสัมพันธและ
แสวงหาความรวมมือจากประชาชน ดานการ
ปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดลอมไม
แตกตางกัน ขัดแยงกับงานวิจัยของศราณุ  
โสมทัต (2542) ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ตอการใหบริการประชาชนตามนโยบาย 
“สถานีตํารวจเพ่ือประชาชน” : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น ผล
การศึกษาพบวา อายุ ไดมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงไมเปนตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว จากการทดสอบสมมติฐาน
พบวารายไดท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานโรงพักตามโครงการ 
โรงพักเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจนครบาล
มักกะสัน ดานการบริการท่ัวไป ดานคดีความ
ตาง ๆ ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ดานการควบคุมและจัดการจราจร 
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ดานการปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดลอม
ไมแตกตางกัน ยกเวนดานการประชาสัมพันธและ
แสวงหาความรวมมือจากประชาชนมีคานัยสําคัญ
ทางสถิตินอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 (0.016) 
ขัดแยงกับสุรทัศน ชวงงาม (2542) ทําการศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
ของสถานีตํารวจโครงการโรงพักเพื่อประชาชน 
ศึ กษากรณี  สถา นี ตํ า รวจภู ธร  อํ า เภอ เ มื อง
นครราชสีมา  พบว า  ปจจั ยเกี่ ยวกับรายได  มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง
นครราชสีมา 

1.2  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดาน
การจัดตํารวจคอยระวังปองกันเหตุตามสถานท่ี
สําคัญ เชน ธนาคาร รานทอง ศูนยการคา ฯลฯ อยาง
สมํ่าเสมอมากท่ีสุด ซ่ึงขัดแยงกันงานวิจัยของ
เทวินทร กองพร (2541) ทําการศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการของสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี ภายใตโครงการ
สถานีตํารวจเพื่อประชาชน ผลการศึกษา พบวา กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสถานี
ตํารวจดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินนอยท่ีสุด ซ่ึงการท่ีกลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจดานการจัดตํารวจคอยระวังปองกันเหตุตาม
สถานท่ีสําคัญ อาจเนื่องมาจากวาในยุคเศรษฐกิจไมดี
อยางปจจุบันนี้ คนตกงานเยอะ เพราะฉะน้ันอาชญา
กรก็จะเยอะเปนเงาตามตัวไปดวย จึงตองคอยระวัง
ปองกันเหตุตามสถานท่ีสําคัญท่ีลอแหลมเปนพิเศษ 
เชน ธนาคาร รานทอง ศูนยการคา เม่ือเกิดเหตุแลว
ตํารวจจะไดจับกุมคนรายไดทันทวงที เพราะสถานท่ี
สําคัญตาง ๆ เหลานี้เปนสถานท่ีคนพลุกพลาน เม่ือ

คนรายกอเหตุแลวอาจจะจับประชาชนมาเปน
ตัวประกันได แตถามีตํารวจคอยคุมกันสถานท่ี
เหลานี้อาจจะทําใหอาชญากรเกิดความกลัวเม่ือ
มีเจาหนาท่ีประจําการ จากท่ีตั้งใจจะกอคดี 
อาจจะทําใหเปล่ียนใจได 

1.3  ดานการควบคุมและจัดการ
จราจร พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดาน
การจัดกําลังเจาหนาท่ีไวบริการตามจุดตาง ๆ 
อยางเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของมิล
เล็ต (Millett;1954 อางถึงใน ธนพร ชุมวรฐายี, 
2539; 11) ท่ีกลาวไววา การใหบริการอยาง
เพียงพอ (Ample Service) นอกจากการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกันและไดอยางรวดเร็ว
แลว  ตองคํานึงถึงจํ านวนคนท่ี เหมาะสม 
จํานวนความตองการในสถานท่ีท่ีเพียงพอ และ
ในเวลาท่ีเหมาะสมอีกดวย การที่กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจดานการจัดกําลังเจาหนาท่ีไว
บริการตามจุดตาง ๆ อยางเพียงพอนั้น อาจ
เนื่องมาจากวา ตามถนนหนทาง บางแยกนั้น
การจราจรอาจจะแออัดเปนชวงเวลาท่ี มี
การจราจรแนนหนา เชน ตอนเชาบางจุดท่ีเปน
โรงเรียน รถจะเยอะเปนพิเศษ เพราะผูปกครอง
ตองขับรถพาเด็กนักเรียนไปสงท่ีโรงเรียน 
การจราจรจึงคับขันเปนพิเศษ และตามสถานที่
เหลานี้จะไมมีไฟแดงควบคุม ประชาชนจึงมี
ความตองการใหจัดกําลังเจาหนาท่ีไวบริการ
ตามจุดตาง ๆ เหลานี้อยางเพียงพอ เพื่อมา
อํานวยความสะดวก การจราจรจะได เปน
ระเบียบ จะไดปลอดภัยท้ังผูขับข่ีและผูเดิน
ถนน 

1.4  ดานการประชาสัมพันธและ
แสวงหาความรวมมือจากประชาชน พบวา
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ประชาชนมีความพึงพอใจดานการจัดเจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธคอยอํ านวยความสะดวกแก
ประชาชน อาจเนื่องมาจากวา ทุกวันนี้ ประชาชนท่ี
ฐานะทางการเงินในระดับต่ําถึงปานกลาง ตองหาเงิน
มาดํ ารงชีพอย างปากกัดตีนถีบทุกวันอยู แลว 
เพราะฉะน้ันเวลาจะมีความสําคัญกับประชาชนกลุม
นี้เปนอยางมาก ตองทํางานแขงกับเวลา เพื่อหาเงินมา
จุนเจือครอบครัว ถาเกิดเหตุแลวตองไปติดตอสถานี
อยางเพียงพอแลว จะทําใหการแจงเหตุนั้นเกิดความ
ลาชา และเสียเวลา ทําใหเสียเวลาทํามาหากิน แลว
ประชานกลุมนี้ก็จะไดรับความเดือดรอน ดวยเหตุนี้
จึ งทําใหประชาชนใหความสําคัญดานการจัด
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธคอยอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนบนสถานี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
เวอรมา (Verma; 1991อางถึงใน ปริมพร อํ่าพันธุ, 
2538 : 28) กลาววา การเขาถึงบริการนั้น ผูเขารับ
บริการตองยอมรับความสะดวกและส่ิงอํานวยความ
สะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) ไดแก 
แหลงบริการที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวก 
และมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

1.5  ดานการปรับปรุงสถานท่ีทําการและ
สภาพแวดลอม พบวาประชาชนมีความพึงพอใจดาน
การจั ดสถาน ท่ีห องควบคุมผู ต องหามิ ด ชิ ด 
บุคคลภายนอกไมสามารถมองเห็นไดงาย อาจ
เนื่องมาจากวา ทัศนคติองคนไทยน้ัน จะมองไปกอน
วา คนที่เปนผูตองหานั้นเปนคนช่ัว ไมดี ไวกอน ถา
หลีกเล่ียงไดก็ไมตองการพบปะผูตองหาเหลานี้ จึง
เปนไปไดว าประชาชนตองการใหจัดสถานท่ี
หองควบคุมผูตองหามิดชิดนั้น เพราะกลัววาถาตอง
ไปติดตอท่ีโรงพักนั้น จะตองเปนหนาผูตองหาแลว
จะรูสึกไมดี  หรืออีกเหตุผลหน่ึงท่ีตองการใหมี
หองควบคุมผูตองหามิดชิดนั้น อาจเนื่องดวยเหตุผล

ท่ีวา ถาไมมีมิดชิดแลว ผูตองหาอาจจะแหก
หองขังออกมกอความเดือดรอนใหประชาชน
อีกก็ เปนไปได  จากการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจดานการปรับปรุง
สถานท่ีทํางานการและสภาพแวดลอมในระดับ
ปานกลางซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศราณุ 
โสมทัต (2542) ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ตอการใหบริการประชาชนตามนโยบาย 
“สถานีตํารวจเพื่อประชาชน” ศึกษาเฉพาะกรณี
สถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น ผลการศึกษา
พบวา ดานบริการพบวา ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง 

2.  ปจจัยท่ีมีผลตอระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชน  สถานีตํารวจนครบาลคลองตัน 

เพศ   อายุ   รายได เฉ ล่ี ยต อ เดื อน 
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับระดับความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการโรงพัก
เพื่อประชาชน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.5 สอดคลองกับงานวิจัยของศราณุ  โสมทัต 
(2542:บทคัดยอ) ทําการศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจตอการใหบริการประชาชนตามนโยบาย 
“สถานีตํารวจเพื่อประชาชน” ศึกษาเฉพาะกรณี
สถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอความคิดเห็น
ของประชาชนตอการใหบริการของสถานี
ตํารวจ พบวา ปจจัยดานลักษณะของประชาชน 
ไดแก อาชีพ และปจจัยดานสภาพของการ
ใหบริการ ไดแก การบริการท่ัวไป การอํานวย
ความยุติธรรมทางอาญา การประชาสัมพันธ
และแสวงหาความรวมมือจากประชาชน การ
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รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ควบคุมและจัดการจราจร และการจัดสถานท่ีทําการ
และสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูรับบริการ จึงเปนไปตามสมมติฐาน และ
ปจจัยดานลักษณะของประชาชน ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ รายได ระดับการศึกษา และประสบการณ
ดานการติดตอกับสถานีตํารวจ ไดมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว 

ระดับการศึกษา  อาชีพ  ภู มิ ลําเนาไม มี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีตอโครงการโรงพักเพื่อประชาชน อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5  สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรินทร  ทิพยเจริญ (2543:บทคัดยอ) ทําการศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการบริการตามโครงการพัฒนา
สถานีตํ ารวจเพ่ือประชาชนกรณี ศึกษาสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองบุรีรัมย ผลการศึกษา พบวา 
เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการมาติดตอราชการ 
และลักษณะความรุนแรงของคดีตอประชาชน ไมมี
ผลตอความพึงพอใจของประชาชนในบริการตาม
โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน ของ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองบุรีรัมย สวนปจจัยดาน
อายุและอาชีพมีผลตอความพึงพอใจในบริการตาม
โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชนของ
สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองบุรีรัมยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  ควรจัดหนวยบริการประชาชนนอกสถานี
ตํารวจ เชน หนวยรถบริการเคล่ือนท่ี สถานีตํารวจ
ยอย เพื่อรับแจงเหตุและใหบริการเร่ืองตาง ๆตรวจ
ตราบานเรือนและสอดสองดูแลใหความสะดวกแก

ประชาชน ควรมีการตระเวนในตอนกลางคืน 
เพื่อชวยดูแลทรัพยสินของประชาชนในยาม
วิกาล 

2.  ควรจัดหนาท่ีตํารวจใหคําปรึกษา
ทางกฎหมายแกประชาชน 

3.  มีการใหความรูและแลกเปล่ียน
ขอมูลในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
กับประชาชน 

4.  ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมี
ส วนร วมในการแกปญหาจราจร  มีการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชเสนทางและ
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน จัดทําปาย
สัญญาณจราจรและทําวิ ธีการขับข่ีอย าง
ปลอดภัยมาเผยแพร เพื่อใหมีการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจรนอยลง 

5.  ควรมีการจัดนิทรรศการ ประชุม 
กิจกรรมสาธารณะประโยชนอยางตอเนื่อง 

6.  ควรมีการดูแลรักษาหองสุขาให
สะอาดและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนท่ีมาใชบริการโรงพัก 
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