ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ
โรงพักเพื่อประชาชนของสถานีตารวจภูธรเมือง จังวัดนครราชสีมา
Satisfaction of People towards Polices’ Duty Performance under
the Police Station for People Project of Muang Nakhonratchasima
Police Station
มงคล สงวนศักดิ์1 สุระศักดิ์ ฉายขุนทด2 พิมใจ สงวนศักดิ์3
บทคัดย่อ
บทคัดย่องานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มารับบริการที่สถานีตารวจภูธร
เมืองนครราชสี มา จานวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ซึ่งได้วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
(one way anova) ผลการวิจัยพบว่า
1. ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจภูธร
เมืองนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทุกด้าน คือ ด้านการบริการทั่วไป ด้านการ
อานวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการควบคุม
การจราจร ด้านการประชาสั มพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
2. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานี
ตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมาแตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจของประชาชน, การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
Abstract
The purposes of this research are to study 1) a level of satisfaction of people
towards duty performance of police officers under a project of police station for
people 2) to compare satisfaction level of people in duty performance of police
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officers of provincial police station of Muang Nakhonratchasima, divided into gender,
age, education level, occupation and income by utilizing sample group from people
coming to use service at Muang Nakhonratchasima Police Station, total 250 persons.
The tool utilized in the study was questionnaire. Data analysis was conducted by
statistics, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test. From the One Way
ANOVA test, it was found that :
1. The people coming to use service were satisfied to the duty performance
of the police officers of Muang Nakhonratchasima. provincial police station in high
level in all aspects, namely general service, criminal justice administration, life
security and property, traffic control, public relations and seeking of coordination
from people and place and environment.
2. People having difference in gender and age had the satisfaction to the duty
performance of police officers of provincial police station of Muang Nakhonratchasima.
with no difference. As for people having difference in education level, occupation
and income had different satisfaction to the duty performance of police of provincial
police station of Muang Nakhonratchasima.
Keywords : Satisfaction of People, Towards Polices’ Duty Performance
บทนา
สถานีตารวจเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญที่สุดของสานักงานตารวจแห่งชาติ เนื่องจากเป็น
หน่วยงานระดับยุทธศาสตร์ในการทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ซึ่งเป็นภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ หากการปฏิบัติงานของสถานีตารวจทุกสถานีก่อให้เกิด
ความพึ งพอใจ เชื่อถือ ศรัทธา แก่ประชาชนในพื้ นที่ก็จะส่งผลให้ เกิดภาพลั กษณ์ ส่ว นรวมที่ดีของ
สานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
แต่อย่ างไรก็ตาม ในอดีตที่ ผ่านมาการปฏิบั ติงานของตารวจทั้ งในการให้ บริการบนสถานี
ตารวจ และการให้บริการนอกสถานีตารวจยังไม่เป็นที่พึ่งพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการของสถานี
ตารวจ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ กล่าวคือ (กรมตารวจ, 2541) โครงสร้างอัตรากาลังของ
ข้าราชการตารวจประจาสถานีตารวจที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอกับปริ มาณและคุณภาพของงานที่
เพิ่มขึ้น ไม่สอดคล้องรองรับถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเป็น
อุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของสถานีตารวจ ระบบและวิธีการปฏิบัติงานสถานีตารวจยังมี
ภาพลักษณ์ที่มีกฎเกณฑ์และขั้นตอนมากมาย สลับซ้าซ้อนเสียเวลา ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันและไม่
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เสร็จสิ้น ณ สถานีตารวจ ประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ตารวจมีหน้าที่แก้ไขปัญหา
อาชญากรรมโดยล าพั ง โดยตนเป็ น เพี ย งผู้ ใช้ บ ริ ก ารเท่ านั้ น ขาดความรู้ ค วามเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ งว่ า
อาชญากรรมนั้นเป็นภัยของสังคมที่ทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึก
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมอยู่ในระดับสูงทาให้ขาดความเชื่ อถือศรัทธาต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาบางส่ ว นยั ง ขาดการดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ ใต้ บั ง คั บ อย่ า งใกล้ ชิ ด
โดยเฉพาะทางด้านความทุกข์สุข เดือดร้อน และความประพฤติข องผู้ใต้บังคับบัญชา สถานที่ทางาน
ของสถานี ตารวจมักคับ แคบมีพื้น ที่ใช้สอยไม่เพียงพอและไม่สะดวกต่อการใช้งาน งานที่ให้ บริการ
ประชาชนอยู่กระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องและไม่เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว
จากสภาพปัญหาดังกล่าวสานักงานตารวจแห่งชาติจึงได้กาหนดให้มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานในสถานีตารวจขึ้นสาหรับมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติง านของสถานี
เน้นการพัฒ นางานบริการบนสถานีตารวจ งานสายตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม งาน
อานวยความยุติ ธรรมทางอาญา งานสื บ สวนสอบสวน งานจราจร งานประชาสัม พัน ธ์ชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ตลอดจนกระจายกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจออไปปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มากที่สุด ภายหลัง
จากการประกาศใช้นโยบายและมาตรการดังกล่าว และในที่สุดก็ได้มีคาสั่งกรมตารวจที่ 119/2541
ลงวัน ที่ 29 มกราคม 2541 เรื่องให้ป ฏิบัติตามโครงการพัฒ นาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (ชื่อย่อ
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ส ถานี
ตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ ส ถานี
ตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเรื่องที่ขอรับ
บริการ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สถานีภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึ งพอใจของประชาชนต่อ การปฏิ บั ติงานของเจ้าหน้าที่ส ถานีตารวจภูธ รเมืองนครราชสี ม า
จังหวัดนครราชสีมา (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมาเมืองจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และได้มี
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. แนวคิดและหลักการการบริการ 2. แนวคิดและ
หลักการความพึงพอใจ 3. คุณภาพและงานบริการที่ดี 4. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
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5. บริบทของสถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 6. โครงสร้างและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธร 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8. กรอบแนวคิด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา ในการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของสถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จานวน 6 ด้าน คือ
(1) ด้านการบริการทั่วไป
(2) ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
(3) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) ด้านการควบคุมและการจัดการจราจร
(5) ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
(6) ด้านการปรับปรุงสถานที่ทาการและสิ่งแวดล้อม
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาใช้บริการของ
สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนธันวาคม
2559
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการของ
สถานีตารวจในเดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนธันวาคม 2559
4. ขอบเขต ด้านสถานที่ ได้แก่ สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปร อิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ความพึงพอใจของประชาชน

1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้

1.ด้านการบริการทั่วไป
2.ด้านการอานวยความยุติธรรม
3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.ด้านการควบคุมและ จัดการจราจร
5.ด้านการประชาสัมพันธ์ และการแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชน
6.ด้านการปรับปรุงสถานที่ทาการและสภาพแวดล้อม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับระดับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่ อการปฏิ บั ติ งานของสถานี ตารวจภู ธ รเมื อ งนครราชสี ม า ซึ่ งจากการศึ กษาได้ ท าการ
ดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษาครั้งนี้ คื อ ประชากรที่ ใช้บ ริก ารของพนั ก งานสอบสวนสถานี
ตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอรับบริการในงานด้านต่างๆ ในเดือนตุลาคม
2559 – เดือนธันวาคม 2559 ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้จากการสุ่มแบบ
Accidental Sampling เป็นการสุ่มที่มิได้กาหนดไว้ล่วงหน้าว่ามีใครจะเป็นตัวอย่าง ดังนั้นเมื่อพบเจอ
ใครก็สุ่มคนนั้นเป็นตัวอย่างไปเลยไม่จากัดเวลาและสถานที่ คนไหนไม่ตอบก็หาคนใหม่ เก็บข้อมูลได้
ครบตามจานวนเมื่อไรก็เลิกเก็บ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551: 64)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ มาใช้บริการสถานีตารวจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ส่ ว นที่ 2 ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของสถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ ง
นครราชสีมา ซึ่งมีด้วยกัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการทั่วไป ด้านการอานวยความยุติธรรม ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์
และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และด้านการปรับปรุงสถานที่ทาการและสภาพแวดล้อม
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของสถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา โดยแบบวัดจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแนวของลิเคร์ท (Likert) มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงาน
สอบสวนในเขตพื้นที่สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย แจกแบบสอบถามให้ กั บ ประชาชนที่ เข้ า ใช้ บ ริ ก ารสถานี ต ารวจภู ธ ร เมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จานวน 250 คน
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามกลับกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายให้
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเพื่อให้สามารถกรอกแบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง
3. นาแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้หรอกข้อมูลมาสรุปเป็นข้อมูลตามความมุ่งหมายของ
การศึกษาวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
น าแบบสอบถามที่ ได้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล ไปใช้ในการเก็บ ข้อมูล และนามา
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการประมวลผล
ข้อมูล แปลความหมายของข้อมูลที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้วเพื่อจัดทารายงานผลวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการบริ การ ได้แก่ ด้านการบริการทั่วไป ด้านการอานวย
ความยุติธรรม ด้านการอานวยความยุติธรรม ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้าน
การควบคุมและจัดการจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์ และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และ
ด้านการปรับ ปรุงสถานที่ทาการและสภาพแวดล้ อม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ส ถิติ ค่าเฉลี่ ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ระหว่างตัวแปรต้น คือ ปัจจัยบุคคล กับตัว
แปรตามคือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการของสถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
4. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test สาหรับตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่ม ที่มีระดับการวัด
แบบกลุ่ ม (Nominal Scale) คื อ เพศ กั บ ตั ว แปรที่ มี ระดั บ การวั ด แบบช่ ว ง (Interval Scale) คื อ
ความพึงพอใจต่อการบริการที่ระดับนัยสาคัญ .05
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5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) สาหรับตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน กับตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจต่อการบริการที่ระดับนัยสาคัญ .05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ ง
นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริการทั่วไป ด้าน
การอานวยความยุ ติธ รรมทางอาญา ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิ น ด้านการ
ควบคุมการจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ประชาชนที่ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจในด้านการ
บริการทั่วไป อยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีเจ้าหน้ าที่ให้บริการอย่างเพี ยงพอมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เจ้าหน้าที่พูดจาด้วยความสุภาพเป็นกันเองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นั ธ วัฒ น์ ธีร์ ร ะตะวัน (2554: 46) เรื่ อ งความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ตารวจภูธร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
1.2 ประชาชนที่ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจในด้านการ
อานวยความยุติธรรมทางอาญามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า การ
ปฏิบัติการสอบสวนสะดวกและรวดเร็วมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นัธวัฒน์ ธีร์ระตะวัน (2554: 46) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้ าหน้าที่
ตารวจภูธร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
1.3 ประชาชนที่ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจในด้านรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า มี
เจ้ าหน้ าที่ ส ายตรวจออกพบปะประชาชนเสมอมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ นัธวัฒน์ ธีร์ระตะวัน (2554: 45) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ตารวจภูธร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
1.4 ประชาชนที่ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจในด้านการ
ควบคุมการจราจรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า มีการจัดกาลังสาย
ตรวจจราจรไว้ช่ วยเหลื ออานวยความสะดวกแก้ไขปัญ หาจราจรมีค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัธวัฒน์ ธีร์ระตะวัน (2554: 46) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ตารวจภูธร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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1.5 ประชาชนที่ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจในด้านการ
ประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้อพบว่า มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจ่าสิบตารวจจงใจ เขินอานวย (2551) เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของสถานีตารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา
1.6 ประชาชนที่ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีตารวจในด้านสถานที่
และสภาพแวดล้อมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า มีการแสดงแผนผัง
และรายละเอียดต่างๆ ในสถานีตารวจอย่างชัดเจนสาหรับผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัธวัฒน์ ธีร์ระตะวัน (2554: 46) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ตารวจภูธร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2. ผลวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ต่ อ
การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ส ถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งนครราชสี ม า จ าแนกตามปั จ จั ยพื้ น ฐานของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ พบว่า
2.1 ประชาชนที่ มีเพศ อายุ ต่ างกัน มีระดับ ความพึงพอใจต่อการให้ บริการของสถานี
ตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา ไม่แตกต่าง
- ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ที่มีเพศต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการของสถานีตารวจฯ ไม่แตกต่างกัน ด้านบริการทั่วไป
ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ด้านการ
ควบคุมการจราจร ด้านการประสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่มี
อายุต่างกันมีระดับความพึงพอใจต่อการบริการของสถานีตารวจฯ ไม่แตกต่างกัน ด้านบริการทั่วไป
ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ด้านการ
ควบคุมการจราจร ด้านการประสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
2.2 ประชาชนที่มีการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีระดับความพึ งพอใจต่อการ
ให้บริการของสถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน เนื่องจากมีระดับ
ความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกัน ด้านบริการทั่วไป ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
ด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการควบคุมการจราจร ด้านการประสัมพันธ์และ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม
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ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นข้อเสนอแนะในการวิจัยไปประยุกต์ใช้แ ละข้อเสนอแนะในการครั้ง
ต่อไปนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการบริการทั่วไป ความพึงพอใจในด้านนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้วพบว่า ในประเด็นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
แต่อยู่ระดับน้อยที่สุด
2. ด้านอานวยความยุติธรรมทางอาญา ความพึงพอใจในด้านนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ในประเด็นการปฏิบัติการสอบสวนสะดวกและรวดเร็ว มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่อยู่ระดับน้อยที่สุด
3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความพึงพอใจในด้านนี้โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ในประเด็นการจัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วมใน
การป้องกันอาชญากรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่อยู่ระดับน้อยที่สุด
4. ด้านการรวบคุมการจราจร ความพึงพอใจในด้านนี้โดยภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ในประเด็นมีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎจราจรให้กับประชาชน
อย่างส่าเสมอมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่อยู่ระดับน้อยที่สุด
5. ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ความพึงพอใจในด้านนี้
โดยภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ในประเด็นมีการจัดประชุม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่อยู่ระดับน้อยที่สุด
6. ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจในด้านนี้โดยภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ในประเด็นสถานีตารวจมีความสะอาดเรียบร้อย มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากแต่อยู่ระดับน้อยที่สุดในด้านนี้
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