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บทคัดย!อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค, เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต2อการ

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน และศึกษา
ข5อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต2อการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ประชากรและกลุ2มตัวอย2างในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ5าหน5าท่ีหน2วยงาน
ราชการ หน2วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ท่ีมาติดต2อ
ราชการกับสถานีตํารวจภูธรลําพูน จํานวน 399 คน และใช5แบบสอบถามเป9นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข5อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห,ข5อมูลโดยใช5โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด5วยสถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค2าความถ่ี ค2าร5อยละ ค2าเฉลี่ย และค2าส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว2า ผู5ตอบ
แบบสอบถามส2วนใหญ2เป9นเพศหญิงมากกว2าเป9นเพศชาย มีช2วงอายุระหว2าง 46 – 55 ป@  ส2วนใหญ2มี
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต5น  ส2วนใหญ2ประกอบอาชีพค5าขาย  มีรายได5เฉลี่ยต2อเดือน  
10,001 – 15,000 บาท  และส2วนใหญ2มาติดต2อราชการกับสถานีตํารวจเพ่ือแจ5งความเป9นหลักฐาน
ต2าง ๆ  ระดับความคิดเห็นต2อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําพูน ในภาพรวมอยู2ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายด5านเรียงลําดับจากมากไปหาน5อยได5
ดังนี้  ด5านการบริการท่ัวไป  ด5านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน ด5านการอํานวยความ
ยุติธรรมทางอาญา  ด5านการควบคุมและจัดจราจร   ด5านการประชาสัมพันธ,และแสวงหาความร2วมมือ
จากประชาชน   ด5านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา และด5านการปรับปรุงสถานท่ีทําการ
และสภาพแวดล5อม ตามลําดับ ข5อคิดเห็นและข5อเสนอแนะ ควรจัดสถานท่ีจอดรถ  สถานท่ีให5บริการ 
ให5สะดวกและเพียงพอต2อผู5มาใช5บริการ รวมถึงควรเพ่ิมอัตรากําลังเจ5าหน5าท่ีตํารวจสายตรวจให5มาก
ข้ึน เพ่ือจะได5ตรวจตราครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี  และควรมีการประชาสัมพันธ,การดําเนินโครงการฯ ของ
ทางสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน เพ่ือให5ประชาชนได5รับทราบผ2านทางสื่อต2าง ๆ  
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� 

Independent Study Title  Efficiency Development of Provincial Police  
Station for People in Mueng Lamphun Provincial 

Police Station, Lamphun Province 

Author                                  Pol.Sen.Sgt.Maj. Kattiya   Chaimala                                

  Master of Public Administration  

Advisor     Maj.Gen. Dr. Sittidat Vongpratya 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to study public opinions on the implementation of the 
development project of the police station for people in Mueng Lamphun provincial 
police station and the recommendations of the public towards the implementation 
of the development project. The number of 399 samples in this study was the 
regular groups in Mueng Lamphun such as government officers, private enterprise 
officers and public sector agencies who were in contact with the police stations. 
Survey questionnaire was the tool used to collect data. The statistical treatment was 
analyzed by descriptive statistics with the frequency, percentage, average and 
standard deviation.  The results showed that the respondents were more females 
than males, aged between 46-55 years with the educational attainment level at 
mostly lower secondary schools. Most of their careers are traders/merchants with the 
average monthly income at 10001-15000 baht. Most of them came to report cases to 
the police station as legal evidences. The overall level of opinions towards the 
implementation of Mueng Lamphun police station is moderate.  When considered in 
each aspect from the most to the least, General Service, Security of Life and 
Property, Justice Execution in Criminal Case, Traffic Control, Public Relations and 
Network Cooperation, Administration and Direction, and Premise and Environment 
Improvement, were rated and ranked respectively. Comments and suggestions were 
such as enough parking spaces, convenient and adequate service areas, more police 
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patrols for all the surveillance areas, and more publicity of the city police station 
through several media channels. 
 
Keywords: Effectiveness, Provincial Police Station for People, Mueng Lamphun  

     Provincial Police Station 
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ตาราง 4.13 แสดงค�าร1อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต�อการ 
แสดง         ดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 
                ด1านการประพฤติปฏิบัติตนเป$นแบบอย�างท่ีดีแก�ผู1ใต1บังคับบัญชา 
ตาราง 4.14 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต�อการดําเนิน 
               โครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ในภาพรวม 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห�งชาติได�ถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ ในป"งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ราชการท่ีกําหนดทุกเรื่อง สําหรับในรอบป"งบประมาณ พ.ศ.2557 ได�นํานโยบายคณะรัฐมนตรี 
แผนการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2555 - 2558 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน การรับฟ:ง
ความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู�ทรงคุณวุฒิ และข�าราชการตํารวจมาวิเคราะห= เพ่ือเป>นแนวทางการ
จัดทํานโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแห�งชาติประจําป"งบประมาณ พ.ศ.2557 และ
ประกอบกับสังคมป:จจุบันมีป:ญหาอาชญากรรมอ่ืน ๆ  ไม�ว�าจะเป>นคดีเก่ียวกับทรัพย= เก่ียวกับชีวิต
ร�างกาย อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จนส�งผลทําให�ประชาชนในประเทศไม�มีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย=สิน ซ่ึงทําให�รัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ต�องกําหนดนโยบายเพ่ือวางกรอบแนว
ทางการแก�ไขไว�กับหน�วยงานต�างๆ  เนื่องจากตํารวจเป>นหน�วยงานหลักท่ีสําคัญยิ่งของประเทศท่ีมี
บทบาทในการบําบัดทุกข= บํารุงสุข ให�แก�ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ตามวิสัยทัศน=ของสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ  
 ดังนั้น ในการปฏิบัติงานและบริหารงานตํารวจนั้นจะต�องเป>นไปอย�างถูกต�อง ชัดเจน 
โปร�งใส สามารถตรวจสอบได� นอกจากนี้ ภาระหน�าท่ีของตํารวจจําเป>นต�องได�รับความร�วมมือและ
ความช�วยเหลือจากประชาชน จึงมุ�งเน�นในการให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมให�มากท่ีสุด หลักการและ
จุดเน�นแนวทางการปฏิบัติของโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน หรือโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชน มีด�วยกัน 7 ด�าน คือ 1.  ด�านการบริการท่ัวไป 2.  ด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
3.  ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน 4.  ด�านการควบคุมและจัดการจราจร 5.  ด�าน
การประชาสัมพันธ=และแสวงหาความร�วมมือจากประชาชน 6.  ด�านการปรับปรุงสถานท่ีทําการและ
สภาพแวดล�อม  และ 7.  ด�านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา โดยมุ�งเน�นให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจ
ปฏิบัติหน�าท่ีตามหลักการและนําแนวทางในการปฏิบัติท้ัง 7 ด�าน ไปปฏิบัติเพ่ือให�เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย=สินของประชาชนอันเป>นภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ดังนั้น การ
บริหารงานของตํารวจจึงต�องมีความสอดคล�องและดําเนินไปตามครรลองของแผนและนโยบาย  
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ตลอดจนทิศทางการบริหารประเทศ ซ่ึงนโยบายเน�นหนักในเรื่องของการรับผิดชอบต�อประชาชน
โดยตรงในการปIองกันปรามปราม ตลอดจนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สินประชาชน  
 สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูนได�รับมอบหมายให�นําโครงการพัฒนาสถานี
ตํารวจเพ่ือประชาชนหรือโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน มาใช�บริการได�ตลอด 24 ชั่วโมง ในท�องท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ภายใต�นโยบายของสํานักงานตํารวจแห�งชาติท่ีเริ่มโครงการต้ังแต�ป" 
พ.ศ.2541  จนถึงป:จจุบัน  จากการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนท่ีผ�าน
มา ยังพบว�ายังให�บริการประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไม�ท่ัวถึง และการให�บริการบางสายงานท่ี
เก่ียวข�องยังไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร ดังนั้นผู�ศึกษาในฐานะท่ีเป>นเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  ต�องการทราบว�าโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนท่ี
ดําเนินการอยู�ในป:จจุบันบรรลุวัตถุประสงค=ของโครงการหรือไม� เพียงใด ประชาชนรู�สึกพึงพอใจต�อ
การดําเนินงานตามโครงการ ระดับใด และมีป:ญหาและอุปสรรคอย�างไรบ�าง รวมถึงต�องการทราบถึง
ข�อเสนอแนะแนวทางแก�ไขปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการ  
 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
สถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน   
 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด(านเนื้อหา   
   ศึกษาเฉพาะระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
สถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ในสายงานท่ีเก่ียวข�อง 7 สายงานคือ  
   1.ด�านการบริการท่ัวไป  
   2.ด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
   3.ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน  
   4.ด�านการควบคุมและจัดการจราจร   
   5.ด�านการประชาสัมพันธ=และแสวงหาความร�วมมือจากประชาชน   
   6.ด�านการปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดล�อม 
   7.ด�านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา 
 1.3.2 ขอบเขตด(านประชากร/กลุ-มตัวอย-าง  
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   1.ประชากร  ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานราชการ  หน�วยงานภาคเอกชน  
รัฐวิสาหกิจและประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน   ท่ีมาติดต�อราชการกับสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  
ซ่ึงมีประชากรรวม 120,527  คน   
   2.กลุ�มตัวอย�าง ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานราชการ  หน�วยงานภาคเอกชน  
รัฐวิสาหกิจและประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนท่ีมาติดต�อราชการกับสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน โดย
ใช� ยามาเน�  ได�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 399 คน  

 1.3.3 ขอบเขตด(านพ้ืนท่ี  
   เฉพาะพ้ืนท่ีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน 
 
1.4 กรอบแนวคิด 

ผู�ศึกษาได�กําหนดกรอบแนวคิดท่ีใช�ในการศึกษา ซ่ึงได�จากการการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง อธิบายได�ตามแผนภาพกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรต(น ตัวแปรตาม 

ประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการพัฒนาสถานี
ตํารวจเพื่อประชาชน 

ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ท้ัง  7 สายงาน 
1.ด�านการบริการท่ัวไป 
2.ด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
3.ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย=สิน 
4.ด�านการควบคุมและจัดการจราจร 
5.ด�านการประชาสัมพันธ=และแสวงหาความร�วมมือ
จาdประชาชน 
6.ด�านการปรับปรุงสถานท่ีทําการและ
สภาพแวดล�อม 
7.ด�านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานี

ตํารวจภธูรเพื่อประชาชนของ

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  

จังหวัดลําพูน 



4 

 

1.5 นิยามศัพท!ในการวิจัย    
 การพัฒนา หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให�เกิดความเจริญและดีข้ึนเป>นท่ีพึง
พอใจ  
 ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการใช�ทรัพยากรในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
จุดประสงค=ท่ีตั้งไว� 
 สถานีตํารวจภูธร  หมายถึง  สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
 ประชาชน หมายถึง  บุคคลท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองลําพูน ท่ีมาติดต�อราชการกับสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําพูน 
 การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจภูธรเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 
หมายถึง ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําพูนในสายงานท่ีเก่ียวข�อง 7 สายงาน 
 1.ด�านการบริการท่ัวไป  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการสั่งการ  การปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ี  ในการให�บริการประชาชน รวมถึงการให�คําแนะนํา  การจัดทําข้ันตอนการให�บริการ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชน 
 2.ด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการรับแจ�งเหตุ  
รับคําร�องทุกข=  การจับกุม  การให�ความช�วยเหลือคุ�มครองผู�เสียหาย  การติดตามจับกุม และการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช�ในการสืบสวน 
 3.ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน  หมายถึง ประสิทธิภาพในการแก�ไข
ป:ญหาในพ้ืนท่ี  การพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน  การตรวจตราในพ้ืนท่ีเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันและ
ความม่ันใจให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 4.ด�านการควบคุมและจัดการจราจร  หมายถึง ประสิทธิภาพในการจับกุมผู�กระทําผิด  
แก�ไขป:ญหาอุบัติเหตุจราจร  การดําเนินการปรับคดีจราจรอย�างยุติธรรมเสมอภาค  และรวดเร็ว 
 5.ด�านการประชาสัมพันธ=และแสวงหาความร�วมมือจากประชาชน  หมายถึง ประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ=  จัดอภิปราย  หรือนิทรรศการเก่ียวกับงานตํารวจ   การอบรมปลูกฝ:งจิตสํานึก
ในการประชาสัมพันธ=  พร�อมจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ=บนสถานีตํารวจ  
 6.ด�านการปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดล�อม  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการจัด
สถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชนท่ีมาติดต�อ  การดูแลรักษาความสะอาด  จัดทําปIายและ
เขตรับผิดชอบของสถานี   
 7.ด�านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ประสิทธิภาพในการดูแลและเป>น
ตัวอย�างท่ีดีแก�ผู�ใต�บังคับบัญชา  การฝQกอบรมพัฒนาเจ�าหน�าท่ีตํารวจ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ รวมถึงการสนับสนุนผู�มีความประพฤติดีผลงานดีและลงโทษผู�ท่ีประพฤติตนไม�
สมควร 
 ความพึงพอใจในการบริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน หมายถึง  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต�อการให�บริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ในด�านความพร�อมในการให�บริการ
ประชาชน   ความสนใจของเจ�าหน�าท่ีในการให�บริการ  ความรวดเร็วในการให�บริการ  ความพร�อม
และเพียงพอของเจ�าหน�าท่ี อุปกรณ=เครื่องมือในการให�บริการ  และความซ่ือสัตย=ในการปฏิบัติงาน
ของเจ�าหน�าท่ี 
  
1.6 ประโยชน!ท่ีคาดว-าจะได(รับจากการวิจัย 
 1. ทําให�ทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  ในสายงานท่ีเก่ียวข�อง 7 สายงาน และนําผลท่ีได�มา
พัฒนาการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูนต�อไป 
 2. นําผลการศึกษาท่ีได�เป>นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริหารงานให�มี
ความเหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนผู�รับบริการ 

 3.  เพ่ือจะได�นําข�อมูลท่ีได�จาการศึกษามาปรับปรุงแก�ไขและหาแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนให�ประสบ
ผลสําเร็จตามเปIาหมายของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และสนองตอบต�อความต�องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีให�ได�รับประโยชน=และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
   
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 

  ความหมายของการพัฒนา  

  โดยหลักการแล�ว การพัฒนาเป�นเรื่องการมีชีวิตและการกระทํา หากพบเห็นป"ญหา
ความขัดสน ความเสื่อมโทรมและความยากจน ณ ท่ีใด ก็ล�วนแต*ชี้ให�เห็นถึงการด�อยพัฒนาท่ีนั่น และ
จําเป�นต�องทําอะไรท่ีชัดเจนบางอย*างเพ่ือแก�ป"ญหาเหล*านั้น บางคนเห็นว*าต�องทําในจุดท่ีมีความขัด
สนจริง ๆ ก*อนท่ีอ่ืน ฉะนั้น จุดสําคัญจริง ๆ จึงอยู*ท่ีการจัดทําโครงการเพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ี
ตัวคน 
  ความยากจนเป�นป"ญหาท่ีลดทอนความเป�นมนุษย4 ตลอดจนน้ําใจและ
ความสามารถของมนุษย4 การเปลี่ยนแปลงจึงต�องมุ*งไปท่ีตัวคน การพัฒนาเป�นวิธีการท่ีเพ่ิม
ความสามารถของมนุษย4ในการมีอิทธิพลต*ออนาคต ซ่ึงหมายความว*าไม*จําเป�นต�องบรรลุแค*การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือนามธรรม แต*ต�องให�ประชาชนสามารถเลือกและตอบสนองต*อการ
เปลี่ยนแปลงนี้ด�วยตัวเองได�มากข้ึน การวางแผนการเปลี่ยนแปลงจึงต�องคํานึงถึงศักยภาพของป"จเจก
ชนและไม*ละเมิดต*อสิทธิของบุคคล 
  การพัฒนาซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมสมรรถนะท่ีจะมีอิทธิพลต*ออนาคตนั้นแยก
องค4ประกอบได� 4 ด�านคือ   
  1. สมรรถนะ (Capacity) การพัฒนาเป�นการขยายสมรรถนะในการ กําหนด
อนาคตของตัวเอง สมรรถนะในท่ีนี้ มีท้ังทางเศรษฐกิจ เช*น การผลิต ความเจริญเติบโตรวมท้ัง
สมรรถนะในการพัฒนาสถาบันทางการเมืองและสังคมเพ่ือทําหน�าท่ีในการผลิตและจัดสรรทรัพยากร 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการยกย*องตัวเอง รู�จักเอาใจใส*และกําหนดอนาคตของตัวเอง การพัฒนาจึงมี
มิติของการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับบุคคล ชุมชนและประเทศชาติ    
  2. ความเป�นธรรม (Equity) การพัฒนารวมไปถึงประเด็นการกระจายรายได� การ
พัฒนาไม*มีประโยชน4 หากมีแต*คนกลุ*มน�อยได�รับประโยชน4 นอกจากนี้ความเป�นธรรมยังไม*ได�มีแต*ด�าน
เศรษฐกิจ การพัฒนาในระยะยาวต�องกระตุ�นให�เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย4และให�คนได�บริโภค
อย*างเท*าเทียมกัน ถึงแม�จะไม*พูดถึงประเด็นนี้เลย แต*โดยหลักแล�ว การพัฒนาก็ต�องเป�นกระบวนการ
ท่ีทําให�ม่ันใจได�ว*าคนจะเท*าเทียมกันในการเข�าถึงและรับประโยชน4จากสิ่งท่ีมีคุณค*า   
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  3. การสร�างอํานาจ (Empowerment) การพัฒนาจะต�องทําให�คนจนพอมีอํานาจ
ทัดทานคนอ่ืน การท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม*ได�แปลว*าจะก*อให�เกิดการกระจายรายได�โดย
อัตโนมัติ การรับประโยชน4ของการพัฒนาจึงเป�นเรื่องการเมือง การเมืองในความเป�นจริงจึงเป�นการ
หาทางยุติข�อขัดแย�งท่ีจากการประโยชน4ของการพัฒนา วิธีท่ีจะสร�างกลไกแก�ป"ญหาความไม*ยุติธรรม
ในการจัดสรรทรัพยากรนี้ คือ การทําให�ประชาชนมีอํานาจเม่ือมีอํานาจแล�วก็สามารถเรียกร�องให�
รัฐบาลสนใจ อํานาจการทัดทานของประชาชนนี้มาจากความสามารถยกระดับของการรวมตัวกัน 
ผนวกกับการรู�ว*าทําอย*างไรจึงจะได�ประโยชน4ด�วยเหตุนี้เม่ือประชาชนมีข�อมูล และมีอิสรภาพมาก
เท*าใด ประชาชนก็มีอํานาจทัดทานนโยบายได�มากเท*านั้น   
  แต*ข�อเท็จจริงมักปรากฏว*าคนท่ีท้ังจนและไม*มีอํานาจด�วยนั้นต�องเผชิญกับป"ญหา
ความไม*เป�นธรรมท่ีเกิดข้ึนอย*างมากอยู*ตลอดเวลา เพราะการไม*มีอํานาจจะลดการเรียกร�องและแรง
กดดันต*อผู�นําการเมือง เม่ือไม*มีการเรียกร�อง ผู�นําก็ไม*ค*อยสนใจเรื่องการกระจายอํานาจ การไม*มี
อํานาจยังมีป"ญหาตามมาอีกอย*างหนึ่ง คือ ทําให�คนไม*สามารถเลือกอนาคตได� เช*น ไม*รู�สึกว*าทําอะไร
แล�วเกิดความสําเร็จ หรือไม*มีประสบการณ4ในการแสดงความต�องการ หรือไม*รู�ว*า ณ ท่ีใดบ�างท่ี
สามารถตอบสนองข�อเรียกร�องเขาได� การไม*มีอํานาจจึงทําให�คนจนจึงยากท่ีจะพัฒนาสมรรถนะต*าง ๆ 
ท่ีกล*าวได�    
  4. ความยั่งยืน (Sustainability) การพัฒนาเป�นเรื่องระยะยาว ซ่ึงเป�นเรื่องความ
ยั่งยืน ป"จจัยการผลิต เช*น ท่ีดิน พลังงานและแร*ธาตุ มีจํากัด และมีป"ญหามลพิษ การตัดสินใจ ทําการ
ผลิตจึงต�องคํานึงถึงอนาคต ป"ญหา คือ การผลิตในป"จจุบันจะทําให�เราอยู*ได�ยั่งยืนตลอดไปหรือไม* 
ป"ญหานี้มีความสําคัญมากเม่ือคนเริ่มคํานึงถึงป"ญหาทางด�านภาวะนิเวศและสิ่งแวดล�อม การใช�
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกมองข�ามหรือใช�ในทางท่ีผิดในอดีตเริ่มถูกมองด�วยแนวใหม*อย*างเข�าใจและ
จริงจัง ทรัพยากรหลายอย*างไม*สามารถนํากลับมาใช�ใหม*ได�บีบบังคับให�ต�องคํานึงถึงโอกาสของการใช�
ในอนาคต ป"ญหาอีกด�านหนึ่ง คือ การใช�สารเคมีและสารตกค�างอาจทําหลายสิ่งแวดล�อม ประเทศ
กําลังพัฒนาพยายามทําความเข�าใจป"ญหานี้ แต*ก็น*าเสียดาย เพราะขณะท่ีพยายามเตือนให�ระวัง แต*
การพัฒนาอุตสาหกรรมก็ไปไกลและคนรุ*นก*อนก็ได�สร�างป"ญหาไว�มากแล�ว  
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานได�ให�ความหมายของ การพัฒนา ไว�ว*า 
ความเจริญ เป�นคํากริยาหมายถึงการทําให�เจริญหรือทําให�ยั่งยืนถาวร (พิภพ วซังเงิน, 2547 หน�า 
182) การพัฒนาในความหมายท่ีใช�กันท่ัวไปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนเจริญข้ึน ดังนั้น  
ถ�าพูดถึงการพัฒนา ท่ัวไปจะเข�าใจว*าเป�นการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีพึงปรารถนาหรือเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีเป�นประโยชน4  
  นอกจากนั้น สนธยา  พลศรี (2547 หน�า 2) ได�ให�ความหมายว*า การพัฒนา
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให�เกิดคุณภาพดีข้ึนกว*าเดิม  
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  จากความหมายข�างต�น สรุปได�ว*า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการ
กระทําเกิดข้ึน โดยมีการวางแผนและการกําหนดทิศทางไว�ล*วงหน�า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป�นการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีซ่ึงข้ึนอยู*กับเป\าหมายท่ีตั้งไว�  โดยมีการควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงให�เป�นไป
อย*างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิมความสุขของประชาชนด�วย 
 2.1.2 แนวคิดประสิทธิภาพ   
  ความหมายของประสิทธิภาพ 
  Gibson and Oyher (1988 อ�างถึงใน สมใจ  ลักษณะ, 2549 หน�า 6-7) ให�
ความหมายของประสิทธิภาพว*าโดยท่ัว ๆ ไปเม่ือพูดถึงประสิทธิภาพก็จะหมายถึง อัตราส*วนของ
ผลผลิตต*อป"จจัย การวัดประสิทธิภาพก็จะหมายถึงอัตราส*วนของผลผลิตต*อป"จจัย การวัด
ประสิทธิภาพจะวัดตัวบ*งชี้หลายตัวประกอบด�วยกัน เช*น 
  1)อัตราการได�ผลตอบแทน ในเงินลงทุนหรือทรัพย4สินท่ีเป�นทุน 
  2)ค*าใช�จ*ายต*อหน*วยผลผลิต 
  3)อัตราการสูญเปล*าสิ้นเปลืองการใช�ทรัพยากร 
  4)อัตราส*วนของผลกําไรต*อค*าใช�จ*ายในการลงทุน 
  ประสิทธิภาพเป�นเรื่องของการใช�ป"จจัยและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมี
ผลผลิตท่ีได�รับเป�นตัวกํากับการแสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานใด ๆ อาจแสดงค*าของ
ประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว*างค*าใช�จ*ายในการลงทุนกับผลกําไรท่ีได�รับ ซ่ึงถ�าผล
กําไรมีสูงกว*าต�นทุนเท*าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพอาจไม*แสดงเป�นค*า
ประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต*แสดงด�วยการบันทึกถึงลักษณะการใช�เงิน วัสดุ คน และเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย*างคุ�มค*า ประหยัด ไม*มีการสูญเปล*าเกินความจําเป�น รวมถึงมีการใช�กลยุทธ4หรือเทคนิค
วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสามารถนําไปสู*การบังเกิดผลได�เร็ว ตรงและมีคุณภาพ 
  สมยศ นาวีการ (2546 หน�า  14) กล*าวว*า ความมีประสิทธิผลเก่ียวข�องกับ
ความสําเร็จของเป\าหมาย ความมีประสิทธิผลตอบคําถาม 2 อย*างคือ เป\าหมายประสบความสําเร็จ
หรือไม*  และเป\าหมายมีความเหมาะสมหรือไม*  ความมีประสิทธิผลเก่ียวข�องกับความเหมาะสมของ
เป\าหมายในทางกลับกันความมีประสิทธิภาพเก่ียวข�องกับค*าใช�จ*ายของความสําเร็จของเป\าหมาย 
ความมีประสิทธิภาพจะตอบคําถามว*า ต�องเสียค*าใช�จ*ายเท*าไร (ในแง*ของเงินทุน เจ�าหน�าท่ี อุปกรณ4 
ป"จจัยจิตวิทยา และอ่ืน ๆ) ต*อการบรรลุเป\าหมาย ดังนั้นความมีประสิทธิภาพ คืออัตราส*วนระหว*าง
ผลผลิตและป"จจัยการผลิต 
  จรัส สุวรรณมาลา (2546 หน�า 12) กล*าวว*า ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เป�นการพิจารณาความสัมพันธ4ระหว*างป"จจัยการผลิตหรือต�นทุนการผลิตบริการท่ีวัดด�วย
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จํานวนเงินงบประมาณ กับปริมาณผลผลิต ยิ่งมีต�นทุนการผลิตต*อหน*วยผลผลิตตํ่าเท*าไรก็ถือว*ามี
ประสิทธิภาพสูงเท*านั้น 
 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
  ความหมายของความพึงพอใจ  
  พิศิษฐ  ขาวจันทร4 (2546 หน�า 48) กล*าวว*า ความพึงพอใจเป�นสิ่งท่ีดี หรือ
ความรู�สึกในทางบวก ท่ีผู�ปฏิบัติงานมีต*องาน ความรู�สึกนี้จะช*วยจูงใจให�เกิดความรักในงานมีความ
กระตือรือร�น มีความมุ*งม่ันในการปฏิบัติงาน มีขวัญกําลังใจท่ีดี ส*งผลให�งานมีประสิทธิภาพ แสงดให�
เห็นถึงความสําเร็จขององค4การ   
  วัลลภา  ชายหาด (2542 หน�า   65)  ได�ให�ความหมายของความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการบริการสาธารณะว*า หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต*อการได�รับ
การบริหารในลักษณะของ 
  1.การให�บริการอย*างเท*าเทียมกัน 
  2.การให�บริการอย*างรวดเร็วทันเวลา 
  3.การให�บริการอย*างต*อเนื่อง 
  4.การให�บริการอย*างก�าวหน�า  
  Strauss (1980  อ�างถึงใน  เพ็ญแข  ช*อมณี  2544, หน�า 7)  ได�ให�ความ
หมายความพึงพอใจไว�ว*า  ความพึงพอใจหมายถึงความรู�สึกพอใจในงานท่ีทําและเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานนั้นให�บรรลุวัตถุประสงค4ขององค4กร  คนจะรู�สึกพอใจในงานท่ีทําเม่ืองานนั้นให�ผล
ประโยชน4ท้ังด�านวัตถุและด�านจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต�องการพ้ืนฐานของเขาได�  
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546 หน�า  775)  ได�ให�ความหมายของคําว*า 
พอใจ หมายถึง สนใจ ชอบ เหมาะ  
  กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กล*าวว*า ความพึงพอใจของมนุษย4 เป�นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป�นนามธรรม ไม*สามารถมองเห็นเป�นรูปร*างได� การท่ีเราจะทราบว*า บุคคล
มีความพึงพอใจหรือไม* สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค*อนข�างสลับซับซ�อนและต�องมีสิ่งเร�าท่ีตรง
ต*อความต�องการของบุคคล จึงจะทาให�บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร�างสิ่งเร�าจึงเป�นแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้นให�เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
  ความสําคัญของความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจ เป�นป"จจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีช*วยให�งานสําเร็จโดยเฉพาะอย*างยิ่ง 
ถ�าเป�นงานเก่ียวข�องกับการให�บริการ นอกจากผู�บริหารจะดําเนินการให�ผู�ปฏิบัติงานให�บริการเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานแล�ว ยังจําเป�นต�องดําเนินการท่ีจะให�ผู�มาใช�บริการเกิดความพึงพอใจด�วย 
เพราะความเจริญเติบโตของงานบริการ ป"จจัยท่ีเป�นตัวบ*งชี้ คือ จํานวนผู�มาใช�บริการ ดังนั้นผู�บริหาร
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ท่ีชาญฉลาด จึงควรอย*างยิ่งท่ีจะศึกษาให�ลึกซ้ึงถึงป"จจัยและองค4ประกอบต*าง ๆ ท่ีจะทําให�เกิดความ
พึงพอใจท้ังผู�ให�บริการและผู�รับบริการ การวัดระดับความพึงพอใจ สามารถทําได�หลายวิธีต*อไปนี้ 
  1.การใช�แบบสอบถาม ซ่ึงเป�นท่ีนิยมใช�กันอย*างแพร*หลาย โดยการขอความร*วมมือ
จากกลุ*มบุคคลท่ีต�องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร4มท่ีกําหนด 
  2.การสัมภาษณ4 ต�องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู�สัมภาษณ4ท่ีจะจูงใจ
ให�ผู�ตอบคําถามตอบตามข�อเท็จจริง 
  3.การสังเกต เป�นการสังเกตพฤติกรรมท้ังก*อนการรับบริการ ขณะรับบริการและ
หลังการรับบริการ การวัดโดยวิธีนี้จะต�องกระทําอย*างจริงจังและมีแบบแผนท่ีแน*นอนจะเห็นได�ว*าการ
วัดความพึงพอใจต*อการให�บริการนั้นสามารถกระทําได�หลายวิธี ข้ึนอยู*กับความสะดวก เหมาะสม 
ตลอดจนจุดมุ*งหมายของการวัดด�วย จึงจะส*งผลให�การวัดนั้นมีประสิทธิภาพและน*าเชื่อถือได�  
 2.1.4 ทฤษฎีเก่ียวข�องกับความพึงพอใจ 
  ทฤษฎีความต�องการตามลําดับข้ันตอนของมาสโลว4  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน4  และ
คณะ, 2546 หน�า  141-143) 
  มาสโลว4 ชี้ว*าความต�องการของคนจะเป�นจุดเริ่มต�นของกระบวนการจูงใจ และ
ความต�องการจะแบ*งออกเป�นระดับต*าง ๆ กัน โดยมาสโลว4 ได�ต้ังข�อสมมติฐานเก่ียวกับความต�องการ
ของคนไว�ว*า 
  1.คนมีความต�องการอยู*เสมอไม*มีท่ีสิ้นสุดเม่ือความต�องการใดได�รับการตอบสนอง
แล�ว ก็จะเกิดความต�องการอย*างอ่ืนต*อไปเรื่อย ๆ ไม*สิ้นสุด 
  2.ความต�องการท่ีไม*ได�รับการตอบสนองจะเป�นสิ่งจูงใจให�เกิดพฤติกรรมส*วนความ
ต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�ว จะไม*เป�นสิ่งจูงใจอีกต*อไป 
  3.ความต�องการของคนจะเรียงลําดับความสําคัญ เม่ือความต�องการข้ันใดได�รับการ
ตอบสนองแล�ว จะเกิดความต�องการในข้ันสูงไปเรื่อย ๆ 
  นอกจากนี้ยังจัดลําดับข้ันตอนความต�องการของคนไว� 5 ข้ันตามลําดับดังนี้ 
  1.ความต�องการทางด�านร*างกาย เป�นความต�องการด�านพ้ืนฐานท่ีมนุษย4ต�องการ
เพ่ือจะดํารงชีวิตอยู*ได� เช*น น้ํา อาหาร ท่ีอยู*อาศัย เครื่องนุ*งห*ม ยารักษาโรค ความต�องการพักผ*อน 
ความต�องการทางเพศ ฯลฯ ความต�องการทางด�านร*างกายจะมีอิทธิพลต*อพฤติกรรมของคนก็ต*อเม่ือ
ความต�องการทางด�านร*างกายไม*ได�รับการตอบสนองความต�องการทางด�านร*างกายอย*างเพียงพอแล�ว
ก็จะเริ่มมีความต�องการข้ันต*อไป 
  2.ความต�องการความปลอดภัยและความม่ันคง เป�นความต�องการความม่ันคงใน
ชีวิต ในหน�าท่ีการงาน เช*น การมีงานทําและมีรายได�สมํ่าเสมอ มีสวัสดิการ ส*วนความปลอดภัยนั้น
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เป�นความต�องการท่ีปราศจากการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บปiวย เป�นความต�องการท่ีจะมีชีวิตอยู*โดย
ม่ันคง สะดวกสบาย  
  3.ความต�องการทางสังคมและความรัก เม่ือมนุษย4ได�รับการตอบสนองความ
ต�องการในสองข้ันต�นจนเป�นท่ีพอใจแล�ว ความต�องการทางสังคมจะเป�นสิ่งจูงใจท่ีสําคัญต*อพฤติกรรม
ของคน ความต�องการด�านนี้ คือ ความต�องการท่ีจะเป�นท่ียอมรับของคนอ่ืน ต�องการท่ีจะมีโอกาสเข�า
ร*วมเป�นสมาชิกขององค4กรต*าง ๆ เป�นท่ีรัก และเป�นท่ียอมรับของบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ 
  4.ความต�องการการยอมรับและยกย*อง เป�นความต�องการการได�รับความนับถือ 
อยากมีชื่อเสียง ทําให�เกิดความภูมิใจในตัวเอง การได�รับการตอบสนองความต�องการในข้ันจะนําไปสู*
ความเชื่อม่ันในตนเอง รู�สึกว*ามีคุณค*า รวมท้ังต�องการท่ีจะมีฐานะโดดเด*น เป�นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน 
อยากให�บุคคลอ่ืนเคารพยกย*อง ซ่ึงมีผลทําให�พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป  
  5.ความต�องการความสําเร็จในชีวิต เป�นความปรารถนาท่ีจะใช�ศักยภาพสูงสุดท่ีตน
มีอยู* ทําในสิ่งท่ีคิดว*าสามารถท่ีจะเป�นหรือจะทําได� เช*น ความปรารถนาท่ีจะเป�นเจ�าของกิจการท่ีมี
ชื่อเสียง เป�นพนักงานตัวอย*าง เป�นความต�องการท่ีจะให�ตนได�รับความสําเร็จและสมหวังในสิ่งท่ีตนคิด 
หรือต�องการทุกอย*าง 
  ทฤษฎีสองป"จจัยของ Herzberg 
  ทฤษฎีสองป"จจัยของ Herzberg  ได�มีการพัฒนาโดย Freferick Herzberg ในปp
ค.ศ. 1950 – 1959 และในช*วงแรกของปp ค.ศ. 1960-1969 (อ�างใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน4  และคณะ, 
2550) ซ่ึงเสนอแนะว*าความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบด�วย 2 แนวคิดคือ แนวคิดท่ีมีขอบเขต
จากความพึงพอใจ ไปยังความไม*พึงพอใจ และการได�รับอิทธิพลจากป"จจัยจูงใจ และแนวคิดท่ีมี
ขอบเขตจากความไม*พึงพอใจ ไปยังความไม*มีความไม*พึงพอใจ และได�รับอิทธิพลจากป"จจัยสุขอนามัย 
หรือกล*าวไว�ว*า ทฤษฎีสองป"จจัย ประกอบด�วย ป"จจัยจูงใจหรือป"จจัยท่ีเป�นตัวกระตุ�นในการทํางาน 
และป"จจัยอนามัยหรือป"จจัยท่ีช*วยลดความไม*พึงพอใจในการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)ป"จจัยจูงใจหรือป"จจัยท่ีเป�นตัวกระตุ�นในการทํางาน เป�นป"จจัยภายในหรือความ
ต�องการภายในของพนักงานท่ีมีอิทธิพลในการสร�างความพึงพอใจในการทํางาน เป�นป"จจัยท่ีเก่ียวข�อง
กับงานโดยตรง เป�นกลุ*มป"จจัยท่ีเป�นตัวกระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานด�วยความพึงพอใจ และเป�น
ป"จจัยท่ีจะนําไปสู*ทัศนคติทางบวกและการจูงใจท่ีแท�จริง 
  2)ป"จจัยอนามัยหรือป"จจัยท่ีช*วยลดความไม*พึงพอใจในการทํางาน เป�นป"จจัยท่ีไม*
เก่ียวข�องกับงานโดยตรง เป�นเพียงสิ่งท่ีสกัดก้ันไม*ให�พนักงานเกิดความไม*พอใจแต*ไม*สามารถสร�าง
แรงจูงใจให�เกิดข้ึนได� ซ่ึงโดยส*วนใหญ*จะเป�นป"จจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป�นท่ีพนักงานจะต�องได�รับการ
ตอบสนอง  
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 2.1.5 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน 

   สถานีตํารวจถือได�ว*าเป�นหน*วยงานท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของสํานักงานตํารวจ
แห*งชาติ เนื่องจากเป�นหน*วยงานระดับยุทธศาสตร4ในการทําหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย4สินของประชาชนซ่ึงเป�นภารกิจหลักของตํารวจ  รัฐบาลจึงได�ให�ความสําคัญต*อการพัฒนาสถานี
ตํารวจเป�นอย*างมาก ท้ังนี้ให�สถานีตํารวจทุกแห*งปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประชาชน 
7 ด�าน ได�แก* ด�านการบริการท่ัวไป ด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  ด�านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน  ด�านการควบคุมและจัดการจราจร  ด�านการประชาสัมพันธ4และ
แสวงหาความร*วมมือจากประชาชน  ด�านการปรับปรุงสาถนท่ีทําการและสภาพแวดล�อม  และด�าน
การบริหารงานและการปกครองบังคับบัญชา  โดยให�พิจารณาดําเนินการให�เหมาะสมกับภารกิจ
หน�าท่ีรับผิดชอบภายใต�ขีดความสามารถท่ีสถานีตํารวจจะดําเนินการได�เอง ซ่ึงในแต*ละด�านนั้นได�
กําหนดกิจกรรมให�บริการไว�ดังนี้ (โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน, 2558)  
   1. ด�านการบริการท่ัวไป มีกิจกรรมในการปรับปรุงการให�บริการ 8 กิจกรรมคือ 
   1.1 การรวมการบริการประชาชนไว� ณ จุดเดียวกัน พร�อมจัดเจ�าหน�าท่ีไว�บริการ 
ประชาชนอย*างเพียงพอ  
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   1.1.1 รวมการบริการประชาชนในด�านต*าง ๆ ไว� ณ จุดเดียวกันเพ่ือให�เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วแก*ประชาชนผู�ใช�บริการมากท่ีสุด โดยเฉพาะการแจ�งความเป�นหลักฐาน การแจ�ง
เอกสารหาย การติดต*อขออนุญาตต*าง ๆ การแจ�งความร�องทุกข4 กล*าวโทษ การสอบสวนปากคํา
ผู�เสียหาย พยาน และผู�ต�องหา การขอประกันตัวผู�ต�องหา การเปรียบเทียบปรับคดี  รวมท้ังการให�
คําปรึกษาด�านกฎหมาย การให�ความช*วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร�อนอ่ืน ๆ 
   1.1.2 จัดเจ�าหน�าท่ีตํารวจไว�ต�อนรับ อํานวยความสะดวก และบริการประชาชน
บนสถานีตํารวจอย*างเพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับการติดต*อสอบถามและการปฏิบัติงานทาง
ธุรการ โดยมอบหมายให�ข�าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรเป�นหัวหน�าควบคุมการปฏิบัติ รวมท้ังทํา
หน�าท่ีชี้แจง ทําความเข�าใจ และแก�ไขป"ญหาท่ีเก่ียวข�องกับการบริการประชาชนบนสถานีตํารวจ  
   1.2 การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ผู�ให�บริการประชาชน 
รวมท้ังพนักงานรับโทรศัพท4 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   1.2.1 คัดเลือก ฝsกอบรม และกํากับข�าราชการตํารวจผู�ปฏิบัติหน�าท่ีให�บริการ
ประชาชนในด�านต*าง ๆ รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีต�อนรับและประชาสัมพันธ4ให�มีบุคลิกลักษณะ กิริยาวาจา 
ท*าทาง และมีจิตสํานึกรับผิดชอบในการบริการประชาชนตามลําดับก*อนหลังด�วยความสะดวก 
รวดเร็ว สุภาพ มีมนุษย4สัมพันธ4 และไม*เรียกร�องผลประโยชน4ใดๆ  
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   1.2.2 ควบคุมดูแลพนักงานรับโทรศัพท4และข�าราชการตํารวจท่ีจะรับหรือพูด
โทรศัพท4ติดต*อกับบุคคลภายนอก ให�ใช�คําพูนท่ีสุภาพชัดถ�อยชัดคํา หลีกเลี่ยงคําย*อหรือคําศัพท4บาง
คําท่ีคนภายนอกไม*เข�าใจ โดยเม่ือสัญญาณโทรศัพท4ดังข้ึน ควรรีบยกหูฟ"งบอกสถานท่ี และผู�รับ
โทรศัพท4ให�ผู�ติดต*อเข�ามารับทราบทันที    
   1.3 การปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานทางธุรการ ให�สั้น กะทัดรัด และง*ายต*อการ
ทําความเข�าใจ 
   รายละเอียดการปฏิบัติ  
   1.3.1 ปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานทางธุรการ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการลง
รายงานประจําวัน การเปรียบเทียบปรับ ให�สั้น กะทัดรัด และง*ายต*อการทําความเข�าใจของประชาชน
ได�อย*างสะดวกและรวดเร็ว ท้ังนี้อาจพิจารณาดําเนินการให�ประชาชนกรอกแบบฟอร4มด�วยตนเองตาม
สมควร เช*น การแจ�งเอกสารหาย โดยจัดทําแบบฟอร4มท่ีกรอกสมบูรณ4แล�วไว�เป�นตัวอย*าง พร�อมท้ัง
จัดเจ�าหน�าท่ีตํารวจไว�คอยให�คําแนะนํา ช*วยเหลือ อีกส*วนหนึ่ง    
   1.4 การรณรงค4ประชาสัมพันธ4 เก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลาการบริการ
ประชาชน 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   1.4.1 ติดประกาศและรณรงค4ประชาสัมพันธ4เก่ียวกับข้ันตอนระยะเวลาการ
บริหารประชาชนในแต*ละเรื่อง เอกสารท่ีเก่ียวข�อง และผู�รับผิดชอบ ให�ประชาชนทราบโดยเปtดเผย
ชัดเจน โดยใช�สื่อทุกชนิด เช*น ป\าย แผ*นพับ  แถบบันทึกเสียงและภาพ   
   1.5 การเพ่ิมขีดความสามารถในการรับแจ�งเหตุให�สูงข้ึน 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   1.5.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการให�บริการรับแจ�งเหตุทางโทรศัพท4และโทรสาร 
โดยจัดให�มีพนักงานรับโทรศัพท4โดยเฉพาะหรือใช�ระบบโทรศัพท4อัตโนมัติมาช*วยเสริมกรณีมีปริมาณผู�
แจ�งเหตุทางโทรศัพท4มากก็ได� และดําเนินการเพ่ือขอติดต้ังเพ่ิมคู*สายโทรศัพท4 จัดหาเครื่องโทรศัพท4  
และเครื่องโทรสาร  
   1.6 การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแก*ประชาชนบนสถานีตํารวจ 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   1.6.1 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแก*ประชาชนผู�มาใช�บริการบนสถานีตํารวจ 
เช*นท่ีนั่งพัก น้ําด่ืม โทรศัพท4สาธารณะ เครื่องถ*ายเอกสาร เป�นต�น 
   1.7 การจัดให�มีหน*วยบริการประชาชนนอกสถานีตํารวจ  
   รายละเอียดการปฏิบัติ 



13 

 

   1.7.1 จัดให� มีหน*วยบริการตํารวจเคลื่อนท่ี หรือจัดข�าราชการตํารวจไป
ปฎิบัติงานในแหล*งชุมชนท่ีสําคัญ เพ่ือให�บริการประชาชนในด�านต*าง ๆ เช*น การรับแจ�งความ  การ
รับคําร�องทุกข4 การรับแจ�งเอกสารหาย การชําระค*าปรับจราจร การบริการด�านอุบัติเหตุจราจร การ
ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต�น  และการระงับเหตุด*วนเหตุร�าน เป�นต�น โดยมีการออกแผนการให�บริการและ
ประกาศให�ประชาชนทราบล*วงหน�าเก่ียวกับเวลา สถานท่ี และเรื่องท่ีจะให�บริการ 
   1.8 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�มาใช�บริการ  
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   1.8.1 จัดแบบสํารวจไว�ให�ประชาชนผู�มาใช�บริการของสถานีตํารวจ ตอบคําถาม
ด�วยตนเองตามสมควร เพ่ือแสดงความคิดเห็นและให�ข�อเสนอแนะต*าง ๆ แล�วนําข�อมูลท่ีได�มา
วิเคราะห4และใช�ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก�ไขการบริการประชาชนของสถานีตรวจให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
   2. ด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา มีกิจกรรมการปรับปรุง 12 กิจกรรมคือ  
    2.1 การจัดเวรพนักงานสอบสวน ให�เหมาะสม เพียงพอ 
   รายละเอียดการปฏิบัติ  
   2.1.1 จัดเวรพนักงานสอบสวนไว�รับแจ�งความในแต*ละผลัด ให�เหมาะสม
เพียงพอกับปริมาณงาน และจํานวนประชาชนท่ีมาใช�บริการ เพ่ือมิให�ผู�มาแจ�งความต�องเสียเวลานาน
เกินสมควร 
   2.2 การปรับปรุงระบบการมอบหมายสํานวนการสอบสวนให�เหมาะสม 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   2.2.1 ปรับปรุงระบบการมอบหมายให�รับผิดชอบสํานวนการสอบสวนเพ่ือให�
พนักงานสอบสวนแต*ละคนรับผิดชอบงานสอบสวนในจํานวนและลักษณะคดีท่ีใกล�เคียงกัน มิให�
พนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งทําหน�าท่ีสอบสวนมากจนเกินไป 
   2.3 การจัดทีมสนับสนุนเวรสอบสวนให�สามารถปฏิบัติงานได�อย*างสะดวก และ
รวดเร็ว 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   2.3.1 จัดทีมสนับสนุนเวรสอบสวน ประกอบด�วย ผู�ช*วยพนักงานสอบสวน 
เจ�าหน�าท่ีสืบสวน เจ�าหน�าท่ีวิทยาการ เวรบริการ เสมียนประจําวัน และพลขับเข�าเวรพร�อมกับ
พนักงานสอบสวน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและให�พนักงานสอบสวนสามารถปฏิบัติงานได�
อย*างสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังให�สามารถไปตรวจสถานท่ีเกิดเหตุได�ทันที  
   2.4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการสอบสวนของนายตํารวจในสายงานอ่ืน 
   รายละเอียดการปฏิบัติ  
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   2.4.1 พัฒนาข�าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสายงานอ่ืนให� มีความรู�
ความสามารถทางการสอบสวนและสามารถหมุนเวียนมาปฏิบัติงานด�านสอบสวนได� โดยมอบหมายให�
ร*วมทําสํานวนการสอบสวนท่ีมีอัตราโทษตํ่า และไม*สลับซับซ�อน 
   2.5 การพัฒนาความรู�ความสามารถ และคุณธรรมของพนักงานสอบสวน  
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   2.5.1 ฝsกสอนพนักงานสอบสวนให�มีความรู�ความสามารถและคุณธรรมเป�นท่ี
ยอมรับ เชื่อถือ ไว�วางใจ จากประชาชน มุ*งสู*ความเป�นวิชาชีพ โดยเน�นการเสริมสร�างจิตสํานึก 
อุดมการณ4 จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน และจัดการอบรมเสริมความรู�ความสามารถในการ
สอบสวนคดีสําคัญต*าง ๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
   2.6 การนําวิทยาการตํารวจและเทคโนโลยีสมัยใหม*มาใช�ในการสืบสวนและ
สอบสวน 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   2.6.1 ฝsกสอนเจ�าหน�าท่ีตํารวจให�มีความรู�ความสามารถด�านการใช�วิทยาการ
ตํารวจ ในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานให�มากยิ่งข้ึน 
   2.6.2 ส*งเสริมสนับสนุนให�พนักงานสอบสวนใช�คอมพิวเตอร4ในการทําสํานวน
การสอบสวน และรายงานเหตุตามแบบท่ีสํานักงานตํารวจแห*งชาติกําหนดเพ่ือให�สามารถสนับสนุน
การป\องกันปราบปรามอาชญากรรมได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
   2.7 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให�เป�นไปตามกฎ และ
ระเบียบของทางราชการ 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   2.7.1 เข�มงวดกวดขันและตรวจสอบการปฏิบัติงานอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญาของสถานีตํารวจให�เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งต*าง ๆ ท้ังในด�านการ
จับกุม การแจ�งสิทธิ การควบคุม การปล*อยชั่วคราว การสอบสวนปากคํา การชี้ตัวผู�ต�องหา การ
รวบรวมพยานหลักฐาน การเปรียบเทียบปรับ และการทําสํานวน ท้ังนี้เพ่ือให�การคุ�มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย*างเป�นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
   2.8 การปรับปรุงแก�ไข การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการสอบสวน ให�สะดวก และ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
   2.8.1 ปรับปรุงแก�ไขการปฎิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําร�องทุกข4หรือคํากล*าวโทษ 
การสอบสวนปากคํา ให�สะดวก รวดเร็ว พร�อมท้ังให�มีการประชาสัมพันธ4ให�ประชาชนได�ทราบเก่ียวกับ
ข้ันตอน วิธีการทํางานต*าง ๆ ของร�อยเวรสอบสวนผู�รับแจ�งด�วยตัวอักษรท่ีมีขนาดสามารถเห็นได�
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ชัดเจน และให�ออกหลักฐานการรับคําร�องทุกข4หรือคํากล*าวโทษทุกครั้ง แม�ผู�ร�องทุกข4หรือผู�กล*าวโทษ
จะมิได�ร�องขอก็ตาม พร�อมกําหนดวันนัดครั้งต*อไปอีกด�วย 
   2.9 การควบคุมดูแลให�อํานวยการความสะดวกด�านการสอบสวนอย*างเต็มท่ี 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   2.9.1 ควบคุมดูแลให�พนักงานสอบสวนตอบสนองต*อความเดือดร�อนของ
ประชาชนไม*เรื่องใด ๆ ด�วยความเสมอภาคและเป�นธรรม รวมท้ังอํานวยความสะดวกแก*ประชาชน
อย*างเต็มท่ี เช*น การอธิบาย ชี้แจง แนะแนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย การไปสอบสวนยังท่ีทํา
การหรือท่ีพักอาศัยผู�เสียหายและพยาน การแจ�งการจับกุมให�แก*ญาติของผู�ถูกจับทราบทันทีในโอกาส
แรก การสอบปากคําพยานตรงตามเวลาท่ีนัดหมายและการแจ�งความคืบหน�าหรือผลการดําเนินการ
ให�คดีท่ีมีการรับแจ�งความไว� 
   2.10 การมอบอํานาจเรื่องการปล*อยตัวชั่วคราว การสั่งคดี และการสั่งคืนของ
กลาง 
   รายละเอียดการปฏิบัติ  
   2.10.1 มอบอํานาจการอนุญาตการปล*อยตัวชั่วคราว การสั่งคดีและการสั่งคืน
ของกลางให�ข�าราชการตํารวจระดับรองลงไปตามลําดับชั้น เพ่ือให�มีอํานาจสั่งการในการบริการ
ประชาชนด�วยความสะดวกและรวดเร็ว 
   2.11 การปรับปรุงสาระบบ การควบคุม สํานวนการสอบสวน ท้ังคดีท่ียังไม*เสร็จ
สิ้น และคดีท่ีเสร็จสิ้นแล�ว 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   2.11.1 ปรับปรุงสารบบการควบคุมสํานวนการสอบสวนให�ได�มาตรฐาน ด�วยการ
จัดระบบควบคุมสํานวนการสอบสวนคดีท่ียังสอบสวนไม*เสร็จสิ้น โดยมอบหมายผู�รับผิดชอบอย*าง
ชัดเจนตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให�สามารถตรวจสอบยอดสํานวนการสอบสวนท่ีอยู*ในความรับผิดชอบได�
ตลอดเวลา โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับจํานวนสําเนาท่ีรับไว�ดําเนินการ จํานวนสํานวนท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น
แล�ว และผลคดีถึงท่ีสุด พร�อมท้ังจัดระบบการเก็บข�อมูลสํานวนการสอบสวนท่ีสอบสวนเสร็จสิ้นแล�ว 
เพ่ือประโยชน4ในการซักซ�อมพยาน และนําไปใช�อ�างอิงในการพิจารณาชั้นศาลได� 
   2.12 การให�ความช*วยเหลือคุ�มครองผู�เสียหาย พยาน และเหยื่ออาชญากรรม 
   รายละเอียดการปฏิบัติ 
   2.12.1 กําหนดมาตรการและจัดกําลังตํารวจให�การช*วยเหลือ คุ�มครองผู�เสียหาย 
พยาน และเหยื่ออาชญากรรม โดยเฉพาะในระหว*างการสืบพยานชั้นศาล ในคดีสําคัญ และคดีซ่ึง
อาจจะเกิดอันตราย เพ่ือให�ม่ันใจในความปลอดภัยและเชื่อม่ันในความยุติธรรม 
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   3. ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน มีกิจกรรมการปรับปรุง 17 
กิจกรรมคือ 
    3.1 การปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให�เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ4ใน
พ้ืนท่ี 
    3.2 การอบรมเพ่ิมพูน ความรู�ความสามารถ และตรวจสอบความพร�อมของ
เจ�าหน�าท่ีสายตรวจ ก*อนออกปฏิบัติการ 
    3.3 การให�เจ�าหน�าท่ีสายตรวจออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย*างสมํ่าเสมอ 
    3.4 การปรับปรุงการติดต*อสื่อสาร ควบคุม สั่งการเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ให�ไปถึงท่ี
เกิดเหตุโดยเร็วท่ีสุด 
    3.5 การปรับปรุงระบบตู�ยามและท่ีพักสายตรวจ ให�มีความพร�อมท่ีจะสกัดจับกุม
คนร�าย 
    3.6 การต้ังจุดตรวจค�นบุคคลและยานพาหนะทุกวัน 
    3.7 การระดมป\องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกเดือน 
    3.8 การขยายงานตํารวจชุมชนสัมพันธ4ให�ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี เพ่ือแสวงหาความ
ร*วมมือ และการมีส*วนร*วมของประชาชน 
    3.9 การพัฒนาระบบตํารวจชุมชนให�กระจายกําลังตํารวจไปสู*การปฏิบัติในพ้ืนท่ี
ในรูปแบบต*าง ๆ  
    3.10 การเร*งรัดการสืบสวนจับกุมคนร�าย คดีสําคัญ และคดีท่ีมีผลกระทบต*อ
การดํารงชีวิตประจําวันของประชาชน 
    3.11 การเร*งรัดการสืบสวนจับกุมผู�ต�องหาคดีค�างเก*า 
    3.12 การควบคุมปราบปรามแหล*งอบายมุขอย*างจริงจัง และต*อเนื่อง 
    3.13 การปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย*างเฉียบขาด และรณรงค4ป\องกัน
และแก�ไขป"ญหายาเสพติด 
    3.14 การป\องกันปราบปรามอาชญากรรม และการสร�างความเดือดร�อนรําคาญ
แก*นักท*องเท่ียว 
    3.15 การป\อง กันปราบปรามการกระทําความผิด เ ก่ียว กับปi าไม�  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
    3.16 การปรับปรุงระบบการจัดทํา และเก็บรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐานของสถานี
ตํารวจ 
    3.17 การจัดทําและซักซ�อมแผนเผชิญเหตุอยู*เสมอ 
   4. ด�านการควบคุมและการจัดจราจร มีกิจกรรมการปรับปรุง 8 กิจกรรมคือ 
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    4.1 การจัดกําลังตํารวจควบคุม และจัดการจราจรในบริเวณหรือจัดท่ีมีป"ญหา
จราจร   
    4.2 การจัดกําลังตํารวจไว�อํานวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช�กฎหมาย 
      4.3 การอํานวยความสะดวกด�านการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร 
    4.4 การอบรม เผยแพร* ความรู� ความเข�าใจ และปลูกฝ"งวินัยการจราจร 
    4.5 การเปtดโอกาสให�ประชาชนมีส*วนร*วมในการแก�ไขป"ญหาจราจร 
    4.6 การปรับปรุงระบบการวางแผนจัดการจราจรให�สอดประสานกับงานอ่ืนๆ 
ของสถานีตํารวจ 
    4.7 การจัดให�มีการประสานงานกับหน*วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�อง 
    4.8 การให�ความร*วมมือในการจัดทําแผนแก�ไขป"ญหาจราจร 
   5. ด�านการประชาสัมพันธ4และแสวงหาความร*วมมือจากประชาชน มีกิจกรรม
ปรับปรุง 7 กิจกรรมคือ 
    5.1 การจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ4บนสถานีตํารวจ 
    5.2 การอบรมปลูกฝ"งจิตสํานึกในการประชาสัมพันธ4แก*ข�าราชการ ตํารวจทุกนาย 
    5.3 การประชุมถ*ายทอดข�อราชการแก*ข�าราชการตํารวจอย*างสมํ่าเสมอ 
    5.4 การรณรงค4เผยแพร*ข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับภารกิจและการปฏิบัติต*าง ๆ ของ
สถานีตํารวจ การดําเนินการประชาสัมพันธ4เชิงรุกในพ้ืนท่ี  
    5.5 การรวบรวมข�อคิดเห็นความเดือดร�อนของประชาชน 
    5.6 การจัดอภิปราย ประชุม หรือนิทรรศการเก่ียวกับงานตํารวจ 
   6. ด�านการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน และสภาพแวดล�อมโดยมีกิจกรรมปรับปรุง  
7 กิจกรรมคือ   
   6.1 การจัดทําป\ายแสดงท่ีตั้งและเขตของสถานีตํารวจ 
   6.2 การจัดทําผังแม*บทการใช�ประโยชน4ในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ  
   6.3 การจัดพ้ืนท่ีใช�สอยบนสถานีตํารวจให�เหมาะสมเพียงพอกับการใช�งาน 
   6.4 การจัดพ้ืนท่ีใช�สอยรอบบริเวณสถานีตํารวจให�เหมาะสมกับการบริการ
ประชาชน  
   6.5 การจัดสถานท่ีเก็บรักษาของกลางและรถท่ีเกิดอุบัติเหตุให�เป�นสัดส*วน 
   6.6 การจัดทําผังการจัดสถานท่ี สายการบังคับบัญชาและอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข�อง 
   6.7 การดูและรักษาความสะอาด และความเป�นระเบียบเรียบร�อย 
   7. ด�านการบริการงานและปกครองบังคับบัญชา มีกิจกรรม 11 กิจกรรมคือ 
    7.1 การประพฤติปฏิบัติตนเป�นแบบอย*างท่ีดีแก*ผู�ใต�บังคับบัญชา 
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    7.2 การดูแลทุกข4สุขของผู�ใต�บังคับบัญชาและครอบครัวอย*างใกล�ชิด 
    7.3 การดูแลเอาใจใส*ในเรื่องค*าตอบแทนสิทธิประโยชน4 และจัดสวัสดิการในทุก ๆ 
รูปแบบ 
    7.4 การฝsกอบรมพัฒนาอุดมคติและวินัยตํารวจอยู*เสมอ 
    7.5 การกวดขันการแต*งเครื่องแบบมาปฏิบัติงานปกติประจําสถานีตํารวจ   
    7.6 การจัดให�มีการประชุมชี้แจงข�าราชการตํารวจทุกระดับชั้น 
    7.7 การจัดให�มีการอบรมและแนะนําแนวทาง การปฏิบัติงานอย*างสมํ่าเสมอ 
    7.8 การส*งเสริมการออกกําลังกาย และแข*งขันกีฬาเป�นประจํา 
    7.9 การจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นรายเดือน 
    7.10 การสนับสนุนข�าราชการตํารวจผู�มีความประพฤติดีและผลงานดี 
    7.11 การลงโทษลงทัณฑ4ข�าราชการตํารวจผู�ท่ีประพฤติตนไม*สมควร และทําผิด
กฎหมายอย*างเฉียบขาด 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ไพโรจน4  ทองขาว (2545) ทําการศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชน กรณีศึกษา สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม*  โดยมีวัตถุประสงค4เพ่ือ 
วิเคราะห4ระดับประสิทธิผลของโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน  วิเคราะห4ระดับความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมาใช�บริการโครงการฯ  ป"จจัยท่ีมีความสัมพันธ4กับระดับประสิทธิผลของ
โครงการ และ ระบุถึงป"ญหาและอุปสรรคการดําเนินงานตามโครงการฯ  ผลการศึกษาพบว*า  ระดับ
ประสิทธิผลของโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนอยู*ในระดับปานกลาง  ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต*อโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนอยู*ในระดับปานกลางทัศนคติของเจ�าหน�าท่ี
ตํารวจผู�ปฏิบัติงานตามโครงการฯ และแนวทางในการดําเนินการตามโครงการฯ มีความสัมพันธ4ต*อ
ประสิทธิผลของการดําเนินการตามโครงการฯ   ป"จจัยส*วนบุคคลของประชาชนผู�มารับบริการได�แก* 
เพศ อายุ การศึกษา รายได� และอาชีพไม*มีความสัมพันธ4กับความพึงพอใจผลการ ดําเนินงานตาม
โครงการฯ และปฏิบัติงานโครงการฯ ได�แก* อายุ รายได� สายงานท่ีรับผิดชอบ ยศ ตําแหน*ง และอายุ
ราชการ มีความสัมพันธ4ต*อประสิทธิผลของการดําเนินการตามโครงการฯ  ป"ญหาของการดําเนินงาน
โครงการฯ ส*วนใหญ* ได�แก* เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานตามโครงการฯ ยังขาดจิตสํานึกในการให�บริการ
สาธารณะโดยเน�นความพึงพอใจของประชาชนเป�นสําคัญ อีกท้ังขาดการประชาสัมพันธ4ให�ประชาชน
ได�รับทราบถึงจุดมุ*งหมายของโครงการฯ  

ก*อเกียรติ  รุ*งสังข4 (2548) ทําการศึกษาการดําเนินงานและการให�บริการตามโครงการพัฒนา
สถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจนครบาลบางชัน มีวัตถุประสงค4เพ่ือศึกษาผลการ
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ดําเนินการและการให�บริการของสถานีตํารวจนครบาลบางชัน ตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชน ในกิจกรรมต*าง ๆ และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและการให�บริการของ
สถานีตํารวจนครบาลบางชัน  ผลการศึกษาพบว*า ประชาชนเห็นว*าการให�บริการตามโครงการพัฒนา
สถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจนครบาลบางชันโดยรวมและเป�นรายด�านท้ัง 7 ด�านอยู*ใน
ระดับปานกลาง และประชาชนท่ีมีความแตกต*างกันในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�
เห็นว*าสถานีตํารวจนครบาลบางชัน มีการให�บริการประชาชนโดยรวมและเป�นรายด�านทุกด�านไม*
แตกต*างกัน 

 สุริยงค4  วุฒิ  (2552)  ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแม*ฮ*องสอน   โดยมีวัตถุประสงค4เพ่ือ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองแม*ฮ*องสอน 2)เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู�มารับบริการจากสถานีตํารวจภูธรเมืองแม*ฮ*องสอน 3)เพ่ือศึกษา
ถึงป"ญหาและอุปสรรค ตลอดจนข�อเสนอแนะแนวทางแก�ไขปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการ ให�ดี
ยิ่งข้ึนไป ผลการศึกษาพบว*า การดําเนินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองแม*ฮ*องสอนบรรลุประสิทธิผลในระดับไม*สูงมาก  ประชาชนผู�ใช�บริการมีความพึง
พอใจต*อการให�บริการของสถานีตํารวจภูธรเมืองแม*ฮ*องสอนไม*มาก  ประชาชนผู�ใช�บริการมีข�อคิดเห็น
และข�อเสนอแนะในส*วนท่ีควรปรับปรุงเอาไว�หลายอย*างเช*น ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ 
สถานีตํารวจภูธรเมืองแม*ฮ*องสอนได�มีข�อเสนอแนะทางด�านให�บริการประชาชนอย*างรวดเร็ว ให�ความ
เสมอภาคและเป�นธรรมแก*ทุกคน ควรพูดจาสุภาพกับผู�มาติดต*อ ควรปฏิบัติหน�าท่ีตามความยุติธรรม 
การปฏิบัติงานด�านมวลชนสัมพันธ4ดีมาก ควรมีมนุษย4สัมพันธ4ท่ีดีในการปฏิบัติหน�าท่ี ควรมีความ
ประทับใจในการปฏิบัติหน�าท่ี การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีจราจรควรพูดจาสุภาพกว*านี้ 
 รัชนี  วิริยะ (2553)  ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต*อโครงการพัฒนาสถานี
ตํารวจเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร เมืองมหาสารคาม มีวัตถุประสงค4
เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต*อโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว*า 
 ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต*อโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู*ในระดับปาน

กลาง (x̄̄̄̄ = 3.47) เม่ือจําแนกเป�นรายด�าน พบว*า ความคิดเห็นของประชาชนอยู*ในระดับมากคือ ด�าน

การบริการท่ัวไป (x̄̄̄̄  = 3.60) และความคิดเห็นของประชาชนอยู*ในระดับปานกลาง คือ ด�านการ

อํานวยความยุติธรรมทางอาญา (x̄̄̄̄ = 3.34) 
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 ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต*อโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษา พบว*า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู*ในระดับปานกลางเหมือนกัน 
 ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการศึกษา พบว*า สถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคามควรส*งเสริมให�
ประชาชนมีส*วนร*วมในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานของเจ�าหน�าท่ีตํารวจในลักษณะร*วมกัน
คิด ร*วมกันทํา  ร*วมกันวางแผน และร*วมกันประเมินผล อันจะก*อให�เกิดประโยชน4และความสงบสุข
ของประชาชน กระจายการบริการประชาชนของสถานีตํารวจออกไปสู*การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอย*าง
ท่ัวถึงและปรับปรุงกระบวนการให�บริการต*าง ๆ ของสถานีตํารวจให�สิ้นสุด ณ ท่ีสถานีตํารวจให�มาก
ท่ีสุด ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ได�แก* การกระจายอํานาจ และเพ่ิมบทบาทหน�าท่ีในระดับผู�ปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังปรับปรุงด�านการประชาสัมพันธ4 และแสวงหาความร*วมมือจากประชาชนโดยการ
ส*งเสริมงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ4อย*างจริงจังและต*อเนื่อง  
 ณรงค4 กองแก�ว (2553) ทําการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานี
ตํารวจภูธรเชียงม*วน จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค4เพ่ือศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสถานีตํารวจภูธรเชียงม*วน จังหวัดพะเยา และเปรียบเทียบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสถานีตํารวจภูธรเชียงม*วน จังหวัดพะเยา ระหว*าง เพศ อายุ ระดับการศึกษาของประชาชน
ผู�ใช�บริการ ผลการศึกษาพบว*า ข�อมูลท่ัวไปของกลุ*มประชากรผู�ตอบแบบสอบถามส*วนใหญ*เป�นเพศ
หญิง มีอายุระหว*าง 41- 50 ปp มีระดับการศึกษาอยู*ในระดับประถมศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน
ต*อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านบริการของสถานีตํารวจภูธรเชียงม*วน จังหวัดพะเยา 
ท้ัง 4 ด�าน ในภาพรวมอยู*ในระดับมากทุกด�าน การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด�านบริการ
ของสถานีตํารวจภูธรเชียงม*วน จังหวัดพะเยามากท่ีสุด คือ ด�านการควบคุมและการจัดการจราจรมี
การให�บริการสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด�านการบริการท่ัวไป และการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด�านบริการจากสถานีตํารวจภูธรเชียงม*วน จังหวัดพะเยาน�อยท่ีสุดคือ ด�านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย4สิน 
 ความคิดเห็นของประชาชนต*อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านบริการของสถานี
ตํารวจภูธรเชียงม*วน จังหวัดพะเยา ด�านการบริการท่ัวไป โดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการบริการท่ัวไปมีการให�บริการมากท่ีสุด คือ จัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก*ประชาชนบนสถานีตํารวจ ด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา โดยภาพรวมอยู*ใน
ระดับมาก การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาให�บริการ
มากท่ีสุด คือ จัดเวลาพนักงานสอบสวนให�เหมาะสมและเพียงพอ ด�านบริการของสถานีตํารวจภูธร
เชียงม*วน จังหวัดพะเยา ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน โดยภาพรวมอยู*ในระดับ
มาก การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สินท่ีมี
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การให�บริการมากท่ีสุด คือ ขยายงานตํารวจชุมชนสัมพันธ4ให�ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี ด�านการควบคุม
และจัดการจราจรโดยภาพรวมอยู*ในระดับมาก การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการปฏิบัติงานด�าน
การควบคุมและจัดการจราจรท่ีมีการให�บริการมากท่ีสุดคือ เปtดโอกาสให�ประชาชนมีส*วนร*วมในการ
แก�ไขป"ญหาจราจร 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต*อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สถานีตํารวจภูธรเชียงม*วน จังหวัดพะเยา ท่ีมีเพศและอายุแตกต*างกัน มีการให�บริการงานในแต*ละ
ด�านแตกต*างกันอย*างไม*มีนัยสําคัญทางสถิติ ส*วนระดับการศึกษาแตกต*างกัน ด�านการบริการท่ัวไป
ด�านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา และด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน มีการ
ปฏิบัติแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส*วนด�านการควบคุมและการจัดการจราจร มี
การปฏิบัติงานแตกต*างกันอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ข�อเสนอแนะในการพัฒนา พบว*า ทางสถานีตํารวจเชียงม*วนควรเปtดโอกาสให�ประชาชนมี
ส*วนร*วมในการแก�ไขป"ญหาจราจรมากกว*านี้ และควรจัดอบรมเผยแพร*ความรู�เก่ียวกับการจราจร และ
จัดสายตรวจให�ไปประจําท่ีโรงพยาบาลในเทศกาลทุกครั้ง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
  
3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร  ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานราชการ  หน�วยงานภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน ท่ีมาติดต�อราชการกับสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  ซ่ึงมี
ประชากรรวม 120,527  คน   
  กลุ�มตัวอย�าง ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานราชการ  หน�วยงานภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนท่ีมาติดต�อราชการกับสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน
จํานวน 399 คน โดยผู�วิจัยจะทําการสุ�มกลุ�มตัวอย�างด�วยสูตร ทาโร ยามาเน� (Taro Yamane) ท่ี
ระดับความเชื่อม่ันร�อยละ 95 ยอมให�เกิดความคลาดเคลื่อนร�อยละ 5 ดังต�อไปนี้ 

              N 
     n =       1+Ne2 
     n =  จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
     N= จํานวนประชากรท้ังหมด 

     e = ค�าความความคลาดเคลื่อนของการสุ�มกลุ�มตัวอย�าง 
แทนค�าในสูตร 

  n = 399
)05.0(527,1201

527,120
2
=

+ X

 

  จากการคํานวณจะได�กลุ�มตัวอย�างในการศึกษาวิจัย จํานวน 399 คน 

 
3.2 การสร างเครื่องมือในการวิจัย 
 เปHนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เปHนแบบสอบถามเก่ียวกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน
ประกอบด�วย 
 ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
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 ส�วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการดําเนินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 
 ส�วนท่ี 3 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะ  
 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 3.3.1  การตรวจสอบความเท่ียงตรง 
  ผู�วิจัยได�เชิญผู�เชี่ยวชาญผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีจะดําเนินการทําการตรวจความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถามจํานวน 3 ท�านประกอบด�วย 
  1)  ร�อยตํารวจเอก วศะ   สุมนาพันธM    
  2)  ร�อยตํารวจเอก พลวัฒนM สมเอ็ดสละ 
  3)  ร�อยตํารวจโท จิดาภา  มโนสมุทรM 
  
 3.3.2 การหาความเชื่อม่ัน 
  การหาความเชื่อถือได�หรือความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม เพ่ือให�ได�
เครื่องมือท่ีมีคุณสมบัติท่ีสามารถวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง แล�วได�ค�าหรือคําตอบใกล�เคียงกันหรือ
แตกต�างกันน�อยมาก งานวิจัยนี้ได�นําแบบสอบถามไปใช�กับประชาชนในพ้ืนท่ีใกล�เคียงจํานวน 30 ชุด
และหาความเชื่อม่ัน ซ่ึงใช�หลักหลักการวัดความสอดคล�องภายใน (Internal Consistency) โดยวิธี
ของ Crondach’sAlthaและคํานวณได�ค�าความเท่ียงของคําถามได�เท�ากับ 0.87 
  

3.4 การเก็บรวบรวมข อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�รวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผู�วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวผู�วิจัย จากบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ส�งถึงผู�กํากับ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน เพ่ือขอความร�วมมือและขอความอนุเคราะหMในการเก็บ
รวบรวมข�อมูล 
 2. ผู�วิจัยดําเนินการเข�าเก็บและรวบรวมข�อมูลโดยชี้แจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลในแต�ละส�วนของแบบสอบถามให�ชัดเจน  และดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง 
 
3.5 สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห/ข อมูลและเกณฑ/ท่ีใช ในการอภิปรายผล 
 เม่ือเก็บรวบรวมข�อมูลได�ท้ังหมดแล�ว นํามาตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลและวิเคราะหM
ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
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 1.  การวิเคราะหMข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก� เพศ อายุ  การศึกษาสูงสุด  
อาชีพ  รายได�เฉลี่ยต�อเดือน  ฐานะการมาติดต�อราชการกับสถานีตํารวจ วิเคราะหMสถิติเชิงพรรณนา 
โดยการหาค�าร�อยละ (Percentage)    
 2.  การวิเคราะหMข�อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการดําเนินโครงการ
พัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  จํานวน  7  ด�าน วิเคราะหMสถิติ
เชิงพรรณนา โดยการค�าเฉลี่ย (Mean) และ ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 การวัดค�าตัวแปร ใช�มาตรวัดแบบ ลิเคิรMท สเกล (Likert Scale) ของ เร็นสิส เอ. ลิเคิรMท 
(Rensis A. Likert) โดยมีลักษณะเปHนแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) มีเพียง 5 ระดับ 
โดยให�กลุ�มตัวอย�างผู�ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได�เพียงคําตอบเดียว ดังนี้ 

 
 
โดยมีเกณฑMการให�พิจารณา
ช�วงคะแนน ดังนี้ 

สูตร ช�วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนตํ่าสุด 
         ระดับการวัด 

แทนค�าตามสูตร 
ช�วงคะแนน = 5 – 1 

 5 
 

=  0.8 
 เม่ือแทนค�าสูตรโดยใช�วิธีการคํานวณ ปรากฏว�าช�วงคะแนนเท�ากับ 0.8 จึงได�กําหนดเกณฑMใน
การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับค�าเฉลี่ยออกเปHนช�วง ดังต�อไปนี้ 

 
 
  
 
 
 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น�อย 2 
ไม�เลย 1 

ระดับความคิดเห็น ช�วงคะแนน 
มากท่ีสุด 4.21-5.00 
มาก 3.41-4.20 
ปานกลาง 2.61-3.40 
น�อย 1.81-2.60 
น�อยท่ีสุด 1.00-1.80 



22 

 

 
 3.  การวิเคราะหMข�อมูลความคิดเห็นและข�อเสนอแนะแนว วิเคราะหMโดยการจัดเรียบเรียง
ข�อความตามแบบสอบถามลักษณะปลายเปlดท่ีให�ผู�ตอบเติมข�อความเอง 
  



 

 

 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจภูธรเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต+อการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําพูน  ผลการศึกษาประกอบด0วยเนื้อหาดังนี้ 
 
บริบทของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 
  สถานท่ีตั้ง     
  เลขท่ี 11 หมู+ท่ี  4  ถนนเจริญราษฎร%  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน  
  ประวัติความเป6นมา  
  สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน เริ่มก+อต้ังเม่ือประมาณ  ป8 พ.ศ.  2464 อาคารท่ีทําการ
เป6นอาคารไม0ชั้นเดียวใต0ถุนสูงหลังคามุงด0วยกระเบ้ืองดินเผา จนกระท้ังป8  พ.ศ.2515 ทางราชการได0
จัดสรรงบประมาณมาให0จึงได0ทําการก+อสร0างเป6นอาคารคอนกรีตสองชั้นจนถึงป>จจุบัน  และในป8 
พ.ศ.2544 ได0รับงบประมาณจัดสร0างอาคารคอนกรีตสองชั้นข้ึนอีกหนึ่งอาคารโดยทําทางเชื่อมระหว+าง
อาคารชั้นสอง ในป>จจุบันนี้  สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  มีหัวหน0าสถานีมาแล0ว จํานวน 24 นายมี
การเปลี่ยนแปลงตําแหน+งต้ังแต+ ผู0บังคับกอง (ป8 พ.ศ. 2500 – 2517), ตําแหน+งสารวัตรใหญ+ (ป8 พ.ศ. 
2517  –  2537) ,ตําแหน+ง ผู0กําการ  ( ป8 พ.ศ. 2537  –  ป>จจุบัน ) โดยมี  ร0อยตํารวจเอก   ปริญญา      
ปริปุณณะ  เป6นหัวหน0าสถานี  คนแรก มีตําแหน+ง  เป6นผู0บังคับกอง และในป>จจุบันมีพันตํารวจเอก
พิเชษฐ%  จีระนันตสิน เป6นหัวหน0าสถานี  ตําแหน+งผู0กํากับการ    
  ป>จจุบันสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ได0ก+อต้ังสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน สาขานิคม
อุตสาหกรรมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนเพ่ือท่ีจะให0ประชาชนได0รับความสะดวกในการรับ
บริการจากตํารวจ  โดยเปGดให0บริการประชาชนเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2548  
  พ้ืนท่ีรับผิดชอบติดต+อกับ สถานีตํารวจภูธรใกล0เคียง  ดังนี้   
  สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบติดต+อกับสถานีตํารวจภูธร ใกล0เคียง   
คือ   
  ทิศเหนือ  - สถานีตํารวจภูธรสารภี , สถานีตํารวจภูธรสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม+ 
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  ทิศใต0 - สถานีตํารวจภูธรปJาซาง  จังหวัดลําพูน 
  ทิศตะวันออก -สถานีตํารวจภูธรบ0านธิ, สถานีตํารวจภูธรแม+ทา  จังหวัดลําพูน 
  ทิศตะวันตก - สถานีตํารวจภูธรหนองตอง  อําเภอหางดง , สถานีตํารวจภูธร 
สันปJาตอง   จังหวัดเชียงใหม+  
  เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน    
  สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 363.8 ตารางกิโลเมตร 11  
ตําบล  125 หมู+บ0าน  1  เทศบาลเมือง 7 เทศบาลตําบล 3 องค%การบริหารส+วนตําบล(อบต.) มีจํานวน
ประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังสิ้น (ตามทะเบียนราษฎร%) 57,355 คน แยกเป6นชาย 27,350 คน  
หญิง  30,005  คน(ไม+รวมประชากรแฝงอีก จํานวนประมาณ  50,000 คน สถิติสํานักทะเบียนราษฎร 
อ.เมืองลําพูน  ธ.ค. 2553 )ประชากรส+วนใหญ+ นับถือศาสนาพุทธ         
 

 
                หน+วยบริการประชาชน 
   สภ.เมืองลําพูน 
   สภ.สาขานิคมฯ 
               ตํารวจทางหลวง 
ภาพ 2  ผังแสดงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
(ท่ีมา :  สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน, 2554)  
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ส!วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม 
 จากการรวบรวมข0อมูล ผู0ศึกษาได0เก็บรวบรวมข0อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด  
อาชีพ  รายได0เฉลี่ยต+อเดือน  ฐานะในการติดต+อราชการกับสถานีตํารวจ  โดยทําการวิเคราะห%และ
สรุปเป6นตารางข0อมูล ดังตารางต+อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงค+าความถ่ีและค+าร0อยละ ของผู0ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร#อยละ 

ชาย 189 47.40 

หญิง 210 52.60 

รวม 399 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว+า  ผู0ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+เป6นเพศหญิง  จํานวน  210 คน คิด

เป6นร0อยละ  52.60  และเป6นเพศชาย   จํานวน  189  คน   คิดเป6นร0อยละ 47.40   

 
ตารางท่ี 4.2  แสดงค+าความถ่ีและค+าร0อยละ ของผู0ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร#อยละ 

ตํ่ากว+า 20 ป8 - - 

21 ป8 – 35 ป8 101 25.30 

36 ป8 – 45 ป8 118 29.60 

46 ป8 – 55 ป8 131 32.80 

ต้ังแต+  56 ป8ข้ึนไป 49 12.30 

รวม 399 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.2 พบว+า  ผู0ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+มีอายุระหว+าง   46 – 55  ป8 จํานวน  
131 คน คิดเป6นร0อยละ  32.80  รองลงมามีอายุระหว+าง  36 – 45 ป8 จํานวน 118 คน คิดเป6นร0อย

ละ  29.60  มีอายุระหว+าง  21 -  35  ป8 จํานวน 101  คน คิดเป6นร0อยละ  25.30    และมีอายุต้ังแต+  

56 ป8ข้ึนไป  จํานวน  49 คน คิดเป6นร0อยละ 12.30       
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ตารางท่ี 4.3  แสดงค+าความถ่ีและค+าร0อยละ ของผู0ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จํานวน ร#อยละ 

ตํ่ากว+าประถมศึกษา - - 

ประถมศึกษา 80 20.10 

มัธยมศึกษาตอนต0น 171 42.90 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท+า 88 22.10 

อนุปริญญาหรือเทียบเท+า 22 5.50 

ปริญญาตรี 38 9.50 

สูงกว+าปริญญาตรี - - 

รวม 399 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พบว+า  ผู0ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+มีระดับการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต0น จํานวน  171  คน  คิดเป6นร0อยละ  42.90  รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท+า   จํานวน 88  คน  คิดเป6นร0อยละ  22.10   มีระดับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  จํานวน 80 คน คิดเป6นร0อยละ 20.10  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 38  คน  
คิดเป6นร0อยละ  9.50  และมีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท+า  จํานวน 22 คน  คิดเป6น

ร0อยละ 5.50  ตามลําดับ       

 
ตารางท่ี 4.4  แสดงค+าความถ่ีและค+าร0อยละ ของผู0ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร#อยละ 

ข0าราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ 72 18.00 

รับจ0างท่ัวไป 114 28.60 

ค0าขาย 155 38.80 

เกษตรกร 58 14.50 

อ่ืน ๆ  - - 

รวม 399 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว+า  ผู0ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+ประกอบอาชีพค0าขาย  จํานวน 155
คน  คิดเป6นร0อยละ  38.80  รองลงมาประกอบอาชีพรับจ0างท่ัวไป  จํานวน 114 คน คิดเป6นร0อยละ  
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28.60   ประกอบอาชีพข0าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน 72 คน  คิดเป6นร0อยละ  18.00  

ประกอบอาชีพเกษตรกร  จํานวน 58  คน คิดเป6นร0อยละ 14.50  ตามลําดับ  

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค+าความถ่ีและค+าร0อยละ ของผู0ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได0เฉลี่ยต+อเดือน 

รายได#เฉล่ียต!อเดือน จํานวน ร#อยละ 

ตํ่ากว+า 5,000 บาท - - 

5,001 – 10,000 บาท 105 26.30 

10,001 – 15,000 บาท 149 37.30 

15,001 – 20,000 บาท 145 36.30 

ต้ังแต+ 20,001 บาทข้ึนไป - - 

รวม 399 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.5 พบว+า  ผู0ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+มีรายได0เฉลี่ยต+อเดือน 10,001 – 
15,000 บาท  จํานวน 149  คน คิดเป6นร0อยละ  37.30  รองลงมามีรายได0เฉลี่ยต+อเดือน 15,001 – 

20,000  บาท จํานวน 145  คน คิดเป6นร0อยละ 36.30   และ มีรายได0เฉลี่ยต+อเดือน 5,001 – 

10,000 บาท  จํานวน 105   คน คิดเป6นร0อยละ  26.30 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค+าความถ่ีและค+าร0อยละ ของผู0ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามฐานะการมาติดต+อ

ราชการกับสถานีตํารวจ 

ฐานะการมาติดต!อราชการ จํานวน ร#อยละ 

ผู0เสียหาย 30 7.50 

ผู0กล+าวหา - - 

ผู0ต0องหา - - 

พยาน - - 

แจ0งความเพ่ือเป6นหลักฐานต+างๆ 244 61.20 

ชําระค+าปรับตามใบสั่ง 125 31.30 

เยี่ยมผู0ต0องหา - - 

รวม 399 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว+า  ผู0ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+มาติดต+อราชการกับสถานีตํารวจเพ่ือ

แจ0งความเป6นหลักฐานต+าง ๆ จํานวน 244 คน คิดเป6นร0อยละ 61.20 รองลงมาคือมาติดต+อราชการ

กับสถานีตํารวจเพ่ือชําระค+าปรับตามใบสั่ง  จํานวน 125  คน คิดเป6นร0อยละ 31.30  และมาติดต+อ

ราชการกับสถานีตํารวจเนื่องจากเป6นผู0เสียหาย จํานวน  30  คน คิดเป6นร0อยละ  7.50 ตามลําดับ 

 

ส!วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต!อการดําเนินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงค+าร0อยละ  ค+าเฉลี่ย  และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต+อการดําเนิน

โครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการบริการท่ัวไป 

 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

1 . ร ว ม ก า ร บ ริ ก า ร

ประชาชนไว0 ณ จุดเดียว

พร0อมจัดเจ0าหน0า ท่ีไว0
บริการประชาชนอย+าง

เพียงพอ 

- 

 

51 

(12.80) 

283 

(70.90) 

64 

(16.00) 

1 

(0.30) 

2.96 0.54 ปาน

กลาง 

2.มีการจัดแผนผัง ปSาย

ข้ันตอน ระยะเวลาการ

ให0บริการประชาชน 

- 150 

(37.60) 

237 

(59.40) 

12 

(3.00) 

- 3.35 0.53 ปาน

กลาง 

 
ตารางท่ี 4.7  (ต+อ) 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

3.จัดเจ0าหน0าท่ีตํารวจ
ค อ ย ใ ห0 คํ า แ น ะ นํ า

ประชาชนท่ีมาใช0บริการ 

5 
(1.30) 

142 
(35.60) 

243 
(60.90) 

9 
(2.30) 

- 3.36 0.54 ปาน
กลาง 
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4.มีการรับแจ0งเหตุหลาย

ช+องทาง 

1 

(0.30) 

119 

(29.80) 

264 

(66.20) 

15 

(3.80) 

- 3.27 0.52 ปาน

กลาง 

5.จัดหาสิ่งอํานวยความ

สะดวกแก+ประชาชน 

อาทิเช+น ท่ีนั่งพัก น้ําด่ืม 
โทรทัศน% หนังสือพิมพ% 

เป6นต0น 

- 150 

(37.60) 

236 

(59.10) 

13 

(3.30) 

- 3.34 0.54 ปาน

กลาง 

รวม 3.25 0.2

5 

ปาน

กลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.7  พบว+า ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการบริการท่ัวไป ในภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง  (
X  = 3.25)  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว+า  ประเด็นท่ีมีค+าเฉลี่ยสูงสุดคือจัดเจ0าหน0าท่ีตํารวจคอย
ให0คําแนะนําประชาชนท่ีมาใช0บริการ ( X  = 3.36)  รองลงมาคือ มีการจัดแผนผัง ปSายข้ันตอน 
ระยะเวลาการให0บริการประชาชน ( X  = 3.35) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแก+ประชาชน อาทิเช+น 
ท่ีนั่งพัก น้ําด่ืม โทรทัศน% หนังสือพิมพ% เป6นต0น ( X  = 3.34)มีการรับแจ0งเหตุหลายช+องทาง ( X  = 
3.27) และรวมการบริการประชาชนไว0 ณ จุดเดียวพร0อมจัดเจ0าหน0าท่ีไว0บริการประชาชนอย+าง
เพียงพอ   ( X  = 2.96)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงค+าร0อยละ  ค+าเฉลี่ย  และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต+อการดําเนิน

โครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการอํานวยความยุติธรรม

ทางอาญา 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

1.มีการจัดเวรพนักงาน
สอบสวนไว0รับแจ0งความ 

เหมาะสมและเพียงพอ

ต+อปริมาณงาน 

5 
(1.30) 

90 
(22.60) 

248 
(62.20) 

56 
(14.00) 

- 3.11 0.63 ปาน
กลาง 

2.มีการจัดทีมสนับสนุน - 133 250 16 - 3.29 0.53 ปาน
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เวรสอบสวนให0สามารถ

ปฏิ บั ติ งาน ได0 สะดวก

และรวดเร็ว 

(33.30) (62.70) (4.00) กลาง 

3 . มี ก า ร เ พ่ิ ม ขี ด

ความสามารถทางการ
สอบสวนของเจ0าหน0าท่ี

ตํารวจ อาทิเช+น การ

อบรมเพ่ิมพูนความรู0ต+าง 

ๆ เป6นต0น 

5 

(1.30) 

158 

(39.60) 

177 

(44.40) 

59 

(14.80) 

- 3.27 0.72 ปาน

กลาง 

4.นําเทคโนโลยีสมัยใหม+
เข0ามาใช0ในการสืบสวน

สอบสวน 

- 107 
(26.80) 

234 
(58.60) 

58 
(14.50) 

- 3.12 0.63 ปาน
กลาง 

5.มีการประชาสัมพันธ%

ใ ห0 ป ร ะ ช า ช น ท ร า บ

เ ก่ี ยว กับ ข้ันตอนการ
ส อ บ ส ว น  เ ช+ น  ทํ า

ข้ันตอนการร0 อง ทุกข% 

และการสอบสวน เป6น

ต0น 

3 

(0.80) 

168 

(42.10) 

177 

(44.40) 

51 

(12.80) 

- 3.31 0.69 ปาน

กลาง 

รวม 3.22 0.28 ปาน

กลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.8  พบว+า  ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือ

ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ในภาพรวมอยู+ใน
ระดับปานกลาง  ( X  = 3.22)  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว+า  ประเด็นท่ีมีค+าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการ

ประชาสัมพันธ%ให0ประชาชนทราบเก่ียวกับข้ันตอนการสอบสวน เช+น ทําข้ันตอนการร0องทุกข% และการ

สอบสวน เป6นต0น ( X  = 3.31)  รองลงมาคือมีการจัดทีมสนับสนุนเวรสอบสวนให0สามารถปฏิบัติงาน

ได0สะดวกและรวดเร็ว ( X  = 3.29) มีการเพ่ิมขีดความสามารถทางการสอบสวนของเจ0าหน0าท่ีตํารวจ 
อาทิเช+น การอบรมเพ่ิมพูนความรู0ต+าง ๆ เป6นต0น ( X  = 3.27) นําเทคโนโลยีสมัยใหม+เข0ามาใช0ในการ
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สืบสวนสอบสวน ( X  = 3.12) และมีการจัดเวรพนักงานสอบสวนไว0รับแจ0งความ เหมาะสมและ

เพียงพอต+อปริมาณงาน ( X  = 3.11)  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.9  แสดงค+าร0อยละ  ค+าเฉลี่ย  และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต+อการดําเนิน

โครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย%สิน 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

1 . มี ก า ร แ บ+ ง พ้ื น ท่ี

รับผิดชอบของเจ0าหน0าท่ี

สายตรวจอย+างชัดเจน 

- 144 

(36.10) 

190 

(47.60) 

65 

(16.30) 

- 3.20 0.69 ปาน

กลาง 

2.เจ0าหน0าท่ีสายตรวจ

ออกพบปะเยี่ยมเยียน

ประชาชนอย+าง

สมํ่าเสมอ 

1 

(0.30) 

162 

(40.60) 

198 

(49.60) 

38 

(9.50) 

- 3.32 0.64 ปาน

กลาง 

3.ปรับปรุงระบบตู0ยาม
และท่ีพักสายตรวจให0มี

ความพร0อม ท่ีจะสกัด

จับกุมคนร0าย 

1 
(0.30) 

168 
(42.10) 

191 
(47.90) 

39 
(9.80) 

- 3.33 0.65 ปาน
กลาง 

4.มีการต้ังจุดตรวจค0น

บุคคลและยานพาหนะ
ทุกวัน 

5 

(1.30) 

149 

(37.30) 

186 

(46.60) 

59 

(14.80) 

- 3.25 0.71 ปาน

กลาง 
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ตารางท่ี 4.9  (ต+อ) 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

5. มีการจัดชุด ตํารวจ

ชุ ม ช น สั ม พั น ธ% อ อ ก
พบปะเยี่ยมประชาชน 

รับฟ> งป>ญหา และให0

คํ า แนะนํ า ให0 ค ว ามรู0

เ ก่ียวกับอาชญากรรม
และปSองกัน 

1 

(0.30) 

157 

(39.30) 

194 

(48.60) 

47 

(11.80) 

- 3.28 0.66 ปาน

กลาง 

รวม 3.27 0.43 ปาน

กลาง 

 

 จากตารางท่ี  4.9  พบว+า   ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย%สิน ใน

ภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.27)  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว+าประเด็นท่ีมีค+าเฉลี่ย

สูงสุดคือ ปรับปรุงระบบตู0ยามและท่ีพักสายตรวจให0มีความพร0อมท่ีจะสกัดจับกุมคนร0าย  ( X  = 

3.33)  รองลงมาคือ เจ0าหน0าท่ีสายตรวจออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย+างสมํ่าเสมอ ( X  = 3.32)     

มีการจัดชุดตํารวจชุมชนสัมพันธ%ออกพบปะเยี่ยมประชาชน รับฟ>งป>ญหา และให0คําแนะนําให0ความรู0
เก่ียวกับอาชญากรรมและปSองกัน ( X  = 3.28)  มีการต้ังจุดตรวจค0นบุคคลและยานพาหนะทุกวัน  (

X  = 3.25) และมีการแบ+งพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเจ0าหน0าท่ีสายตรวจอย+างชัดเจน  ( X  = 3.20)  

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงค+าร0อยละ  ค+าเฉลี่ย  และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต+อการ

ดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการควบคุมและการ

จัดการจราจร 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

1 . จั ด กํ า ลั ง ตํ า ร ว จ

ค ว บ คุ ม แ ล ะ จั ด ก า ร

จราจรในบริเวณหรือจุด

ท่ีมีป>ญหา 

3 

(0.80) 

153 

(38.30) 

216 

(54.10) 

27 

(6.80) 

- 3.33 0.61 ปาน

กลาง 

2.จั ด กํ า ลั ง ตํ า ร ว จ ไ ว0
อํ านวยความสะดวก

การจราจร 

1 
(0.30) 

143 
(35.80) 

188 
(47.10) 

67 
(16.80) 

- 3.20 0.70 ปาน
กลาง 

3.จัดเจ0าหน0าท่ีให0ความรู0

แ ล ะ อ บ ร ม เ ผ ย แ พ ร+
คว ามรู0  ค ว าม เข0 า ใ จ

เก่ียวกับการจราจรแก+

ประชาชน 

8 

(2.00) 

81 

(20.30) 

253 

(63.40) 

57 

(14.30) 

- 3.10 0.64 ปาน

กลาง 

4.มีการเปGดโอกาสให0
ประชาชนมีส+วนร+วมใน
การแก0ไขป>ญหาจราจร 

1 

(0.30) 

73 

(18.30) 

221 

(55.40) 

104 

(26.10) 

- 2.93 0.67 ปาน

กลาง 

5 . ใ ห0 บ ริ ก า ร ข0 อ มู ล

ข+าวสารการจราจรแก+

ประชาชน 

6 

(1.50) 

120 

(30.10) 

190 

(47.60) 

83 

(20.80) 

- 3.12 0.74 ปาน

กลาง 

รวม 3.13 0.4

2 

ปาน

กลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.10  พบว+า  ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือ

ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการควบคุมและการจัดการจราจร   ในภาพรวมอยู+ใน
ระดับปานกลาง  ( X  = 3.13)  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว+าประเด็นท่ีมีค+าเฉลี่ยสูงสุดคือจัดกําลัง
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ตํารวจควบคุมและจัดการจราจรในบริเวณหรือจุดท่ีมีป>ญหา  ( X  = 3.33)  รองลงมาคือจัดกําลัง

ตํารวจไว0อํานวยความสะดวกการจราจร ( X  = 3.20) ให0บริการข0อมูลข+าวสารการจราจรแก+

ประชาชน ( X  = 3.12) จัดเจ0าหน0าท่ีให0ความรู0และอบรมเผยแพร+ความรู0 ความเข0าใจเก่ียวกับ

การจราจรแก+ประชาชน ( X  = 3.10) และ มีการเปGดโอกาสให0ประชาชนมีส+วนร+วมในการแก0ไข
ป>ญหาจราจร ( X  = 2.93)  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงค+าร0อยละ  ค+าเฉลี่ย  และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต+อการ

ดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการประชาสัมพันธ% 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

1 . จั ด ใ ห0 มี เ จ0 า ห น0 า ท่ี
ประชาสัมพันธ%บนสถานี
ตํารวจ 

1 

(0.30) 

117 

(29.30) 

188 

(47.10) 

93 

(23.30) 

- 3.07 0.73 ปาน

กลาง 

2.มีการแผนแพร+ข0อมูล

ข+าวสารเก่ียวกับภารกิจ

และการปฏิบัติงานต+าง 

ๆ ของสถานีตํารวจ 

9 

(2.30) 

78 

(19.50) 

205 

(51.40) 

107 

(26.80) 

- 2.97 0.74 ปาน

กลาง 

3.จัดให0มีตู0รับฟ>งความ

คิ ด เ ห็ น ห รื อ ใ ช0

แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พ่ื อ
สํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน 

- 101 

(25.30) 

222 

(55.60) 

76 

(19.00) 

- 3.06 0.66 ปาน

กลาง 

4.มี ก า ร จั ด ห รื อ ร+ ว ม

จัดการประชุมหรือจัด

นิทรรศการร+วมกับส+วน
ราชการและภาคเอกชน

อ่ืน ๆ 

- 121 

(30.30) 

207 

(51.90) 

71 

(17.80) 

- 3.13 0.68 ปาน

กลาง 

5.มีการประชาสัมพันธ%

เ ชิ ง รุ ก  แ ล ะ อ อ ก

- 108 

(27.10) 

221 

(55.40) 

70 

(17.50) 

- 3.10 0.66 ปาน

กลาง 
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ปฏิ บั ติการในชุมชน/

หมู+บ0านต+าง ๆ 

รวม 3.06 0.44 ปาน

กลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.11  พบว+า  ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือ

ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการประชาสัมพันธ% ในภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง  

( X  = 3.06)  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว+าประเด็นท่ีมีค+าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการจัดหรือร+วมจัดการ

ประชุมหรือจัดนิทรรศการร+วมกับส+วนราชการและภาคเอกชนอ่ืน ๆ ( X  = 3.13)  รองลงมาคือ มี
การประชาสัมพันธ%เชิงรุก และออกปฏิบัติการในชุมชน/หมู+บ0านต+าง ๆ( X  = 3.10) จัดให0มีเจ0าหน0าท่ี

ประชาสัมพันธ%บนสถานีตํารวจ ( X  = 3.07) จัดให0มีตู0รับฟ>งความคิดเห็นหรือใช0แบบสอบถามเพ่ือ

สํารวจความคิดเห็นของประชาชน ( X  = 3.06)  และ มีการแผนแพร+ข0อมูลข+าวสารเก่ียวกับภารกิจ

และการปฏิบัติงานต+าง ๆ ของสถานีตํารวจ ( X  = 2.97)   ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงค+าร0อยละ  ค+าเฉลี่ย  และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต+อการ

ดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการปรับปรุงสถานท่ี

ทํางานและสภาพแวดล0อม 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

1.จัดทําปSายแสดงท่ีต้ัง

แ ล ะ เ ข ต ข อ ง ส ถ า นี

ตํารวจ 

6 

(1.50) 

79 

(19.80) 

206 

(51.60) 

108 

(27.10) 

- 2.96 0.72 ปาน

กลาง 

2.จัด พ้ืน ท่ีใช0สอยรอบ

บริเวณสถานีตํารวจให0
เหมาะสมกับการบริการ

ประชาชน 

- 77 

(19.30) 

218 

(54.60) 

104 

(26.10) 

- 2.93 0.67 ปาน

กลาง 

3.จั ด ทํ า ผั ง ส า ย ก า ร

บังคับบัญชาโดยติดต้ัง
ในท่ีมีประชาชนเห็นได0

- 84 

(21.10) 

215 

(53.90) 

100 

(25.10) 

- 2.96 0.67 ปาน

กลาง 
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โดยง+าย 

4 . ดู แ ล รั ก ษ า ค ว า ม
ส ะ อ า ด แ ล ะ ค ว า ม
เ รี ยบ ร0 อย ขอ งสถ านี
ตํารวจ 

- 84 

(21.10) 

207 

(51.90) 

108 

(27.10) 

- 2.94 0.69 ปาน

กลาง 

5.จัดทําบอร%ดเผยแพร+

ข0อมูลข+าวสารต+าง ๆ 

- 93 

(23.30) 

208 

(52.10) 

98 

(24.60) 

- 2.99 0.69 ปาน

กลาง 

รวม 2.95 0.43 ปาน

กลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.12  พบว+า  ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือ

ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการปรับปรุงสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล0อม  ใน

ภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง  ( X  = 2.95)  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว+า ประเด็นท่ีมีค+าเฉลี่ย
สูงสุดคือ จัดทําบอร%ดเผยแพร+ข0อมูลข+าวสารต+าง ๆ   ( X  = 2.99)  รองลงมาคือ จัดทําปSายแสดงท่ีต้ัง

และเขตของสถานีตํารวจ และจัดทําผังสายการบังคับบัญชาโดยติดต้ังในท่ีมีประชาชนเห็นได0โดยง+าย 

มีค+าเฉลี่ยเท+ากัน  ( X  = 2.96) ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร0อยของสถานีตํารวจ  ( X  = 

2.94)  และจัดพ้ืนท่ีใช0สอยรอบบริเวณสถานีตํารวจให0เหมาะสมกับการบริการประชาชน ( X  = 

2.93)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงค+าร0อยละ  ค+าเฉลี่ย  และส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต+อการ

ดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการประพฤติปฏิบัติ

ตนเป6นแบบอย+างท่ีดีแก+ผู0ใต0บังคับบัญชา 

รายละเอียด ระดับความคิดเห็น X  S.D แปล 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น#อย น#อย

ท่ีสุด 

  ผล 

1.จัดทําปSายนโยบาย
ของสํานักงานตํารวจ
แ ห+ ง ช า ติ เ พ่ื อ เ ป6 น
แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของตํารวจ

- 91 

(22.80) 

206 

(51.60) 

102 

(25.60) 

- 2.97 0.69 ปาน

กลาง 
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และประชาสัมพันธ%ให0
ประชาชนทราบ 
2.มีการจัดสวัสดิการต+าง 

ๆ ให0กับเจ0าหน0าท่ี

ตํารวจ 

2 

(0.50) 

94 

(23.60) 

193 

(48.41) 

110 

(27.60) 

- 2.97 0.72 ปาน

กลาง 

3.มีการส+งเสริมทางด0าน

คุณธรรมและจริยธรรม

ให0กับเจ0าหน0าท่ีตํารวจ 

15 

(3.80) 

137 

(34.30) 

177 

(44.40) 

70 

(17.50) 

- 3.24 0.78 ปาน

กลาง 

รวม 3.06 0.53 ปาน

กลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.13  พบว+า  ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือ

ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ด0านการประพฤติปฏิบัติตนเป6นแบบอย+างท่ีดีแก+

ผู0ใต0บังคับบัญชา ในภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.06)  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบว+า
ประเด็นท่ีมีค+าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการส+งเสริมทางด0านคุณธรรมและจริยธรรมให0กับเจ0าหน0าท่ีตํารวจ   

 ( X  = 3.24)  รองลงมาคือจัดทําปSายนโยบายของสํานักงานตํารวจแห+งชาติเพ่ือเป6นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของตํารวจและประชาสัมพันธ%ให0ประชาชนทราบ และมีการจัดสวัสดิการต+าง ๆ ให0กับ

เจ0าหน0าท่ีตํารวจ มีค+าเฉลี่ยเท+ากัน  ( X  =2.97)  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.14  แสดงค+าเฉลี่ย  ส+วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการ

สถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ในภาพรวม  

การดําเนินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 

 X  S.D แปลผล 

1.ด0านการบริการท่ัวไป 3.25 0.25 ปานกลาง 

2.ด0านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 3.22 0.28 ปานกลาง 

3.ด0านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย%สิน 3.27 0.43 ปานกลาง 

4.ด0านการควบคุมและจัดจราจร 3.13 0.42 ปานกลาง 

5.ด0านการประชาสัมพันธ%และแสวงหาความร+วมมือจาก

ประชาชน 

3.06 0.44 ปานกลาง 

6.ด0านการปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดล0อม 2.95 0.43 ปานกลาง 
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7.ด0านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา 3.06 0.53 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.20 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี  4.14  พบว+า  ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือ

ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมือง ในภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง  ( X  = 3.11)  เม่ือพิจารณา
รายด0านพบว+าด0านท่ีมีค+าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือด0านการบริการท่ัวไป   ( X  = 3.25)  รองลงมาคือด0านการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย%สิน  ( X  = 3.27) ด0านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  (

X  = 3.22)  ด0านการควบคุมและจัดจราจร ( X  = 3.13) ด0านการประชาสัมพันธ%และแสวงหาความ

ร+วมมือจากประชาชน และด0านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชามีค+าเฉลี่ยเท+ากัน  ( X  = 
3.06) และด0านการปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดล0อม  ( X  = 2.95)  ตามลําดับ 

 
ส!วนท่ี 3 ข#อคิดเห็นและข#อเสนอแนะ 
 1.ควรจัดสถานท่ีจอดรถให0สะดวกและเพียงพอต+อผู0มาใช0บริการ สถานท่ีให0บริการของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูนคับแคบ ควรมีการขยายหรือปรับปรุงพ้ืนท่ีในการให0บริการ 
 2.ควรเพ่ิมอัตรากําลังเจ0าหน0าท่ีตํารวจสายตรวจให0มากข้ึน เพ่ือจะได0ตรวจตราครอบคลุมท่ัว
ทุกพ้ืนท่ี 
 3.ควรจัดเจ0าหน0าท่ีตํารวจให0บริการ และให0ความรู0กับประชาชนเก่ียวกับการแก0ไขและ
ปSองกันอาชญากรรม  
 4.ควรมีการประชาสัมพันธ%การดําเนินโครงการฯ ของทางสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 
เพ่ือให0ประชาชนได0รับทราบผ+านทางสื่อต+าง ๆ  
 
   
 



 
บทที่ 5 

 

สรุป   อภิปรายผล  และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจภูธรเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต+อการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําพูน   สามารถสรุปผลการศึกษาได1ดังนี้ 
 
1.สรุป 
 สรุปผลการวิจัยพบว�า 
 1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต+อการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจ
เพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน พบว+า ระดับความคิดเห็นของประชาชนอยู+ในระดับ
ปานกลาง มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 3.11 
 2.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจภูธรเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน พบว+า เห็นควรให1ทางสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน
ปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดล1อม   
 ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 ผู1ตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+ เป9นเพศหญิง  จํานวน 210  คน คิดเป9นร1อยละ  52.60 ส+วน

ใหญ+มีอายุระหว+าง 46 – 55 ป?  จํานวน  131 คน  คิดเป9นร1อยละ  32.80  ส+วนใหญ+มีระดับ
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต1น จํานวน 171  คน คิดเป9นร1อยละ  42.90  ส+วนใหญ+ประกอบ

อาชีพค1าขาย จํานวน 155 คน คิดเป9นร1อยละ  38.80  ส+วนใหญ+มีรายได1เฉลี่ยต+อเดือน 10,001 -  

15,000 บาท จํานวน  105  คน  คิดเป9นร1อยละ  26.30  และส+วนใหญ+มาติดต+อราชการกับสถานี

ตํารวจเพ่ือแจ1งความเป9นหลักฐานต+าง ๆ จํานวน 244 คน คิดเป9นร1อยละ  61.20  

 ส�วนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการดําเนินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจ

เพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 

 ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธร

เมืองลําพูน ในภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ  3.11  เม่ือพิจารณารายด1านสามารถ
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เรียงลําดับจากมากไปหาน1อยได1ดังนี้  ด1านการบริการท่ัวไป มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ  3.25  รองลงมาคือด1าน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย%สิน มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 3.27  ด1านการอํานวยความยุติธรรม

ทางอาญา มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ  3.22  ด1านการควบคุมและจัดจราจร มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ  3.13  ด1านการ

ประชาสัมพันธ%และแสวงหาความร+วมมือจากประชาชน และด1านการบริหารงานและปกครองบังคับ
บัญชา มีค+าเฉลี่ยเท+ากับ 3.06  และด1านการปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดล1อม มีค+าเฉลี่ย

เท+ากับ  2.95 ตามลําดับ 

 ส�วนท่ี 3  ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

 ควรจัดสถานท่ีจอดรถ  สถานท่ีให1บริการ ให1สะดวกและเพียงพอต+อผู1มาใช1บริการ รวมถึง
ควรเพ่ิมอัตรากําลังเจ1าหน1าท่ีตํารวจสายตรวจให1มากข้ึน เพ่ือจะได1ตรวจตราครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี  
และควรมีการประชาสัมพันธ%การดําเนินโครงการฯ ของทางสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน เพ่ือให1
ประชาชนได1รับทราบผ+านทางสื่อต+าง ๆ  
   

2.อภิปรายผล 
 จากการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจภูธรเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  พบว+า ในเรื่องของระดับความคิดเห็นต+อการดําเนินโครงการสถานีตํารวจ

เพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน ในภาพรวมอยู+ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาราย

ด1านสามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน1อยได1ดังนี้  ด1านการบริการท่ัวไป ด1านการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย%สิน  ด1านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ด1านการควบคุมและจัดจราจร ด1าน
การประชาสัมพันธ%และแสวงหาความร+วมมือจากประชาชน  ด1านการบริหารงานและปกครองบังคับ

บัญชา   และด1านการปรับปรุงสถานท่ีทําการและสภาพแวดล1อม ตามลําดับ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

ประชาชนในพ้ืนท่ีไม+ได1รับความสะดวกเม่ือมาติดต+อหรือมารับบริการกับทางสถานีตํารวจภูธรเมือง

ลําพูน ซ่ึงส+งผลต+อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการทําให1ระดับความคิดเห็นต+อการดําเนิน

โครงการอยู+ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล1องกับงานวิจัยของ   รัชนี  วิริยะ (2553)  ศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต+อโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

สถานีตํารวจภูธร เมืองมหาสารคาม มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต+อ

โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมือง

มหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว+า ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต+อโครงการพัฒนาสถานี
ตํารวจเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม โดยรวมอยู+ในระดับปานกลาง (x̄̄̄̄ = 3.47) เม่ือจําแนกเป9นรายด1าน พบว+า ความคิดเห็น
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ของประชาชนอยู+ในระดับมากคือ ด1านการบริการท่ัวไป (x̄̄̄̄  = 3.60) และความคิดเห็นของประชาชน

อยู+ในระดับปานกลาง คือ ด1านการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา (x̄̄̄̄ = 3.34) 
 อีกท้ังยังสอดคล1องกับงานวิจัยของ ก+อเกียรติ  รุ+งสังข% (2548) ทําการศึกษาการดําเนินงาน
และการให1บริการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจนครบาลบางชัน มี
วัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาผลการดําเนินการและการให1บริการของสถานีตํารวจนครบาลบางชัน ตาม
โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน ในกิจกรรมต+าง ๆ และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานและการให1บริการของสถานีตํารวจนครบาลบางชัน  ผลการศึกษาพบว+า ประชาชนเห็นว+า
การให1บริการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจนครบาลบางชันโดยรวม
และเป9นรายด1านท้ัง 7 ด1านอยู+ในระดับปานกลาง และประชาชนท่ีมีความแตกต+างกันในเรื่องอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได1เห็นว+าสถานีตํารวจนครบาลบางชัน มีการให1บริการประชาชน
โดยรวมและเป9นรายด1านทุกด1านไม+แตกต+างกัน 
  การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน พบว+า ประชาชนส+วนใหญ+เห็นควรให1มีการจัดสถานท่ีจอดรถ  
สถานท่ีให1บริการ ให1สะดวกและเพียงพอต+อผู1มาใช1บริการ รวมถึงควรเพ่ิมอัตรากําลังเจ1าหน1าท่ีตํารวจ
สายตรวจให1มากข้ึน เพ่ือจะได1ตรวจตราครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี  และควรมีการประชาสัมพันธ%การ
ดําเนินโครงการฯ ของทางสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน เพ่ือให1ประชาชนได1รับทราบผ+านทางสื่อต+าง ๆ 
ซ่ึงสอดคล1องกับงานวิจัยของ  ณรงค%  กองแก1ว (2553) ทําการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสถานีตํารวจภูธรเชียงม+วน จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจภูธรเชียงม+วน จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว+า ทาง
สถานีตํารวจเชียงม+วนควรเปNดโอกาสให1ประชาชนมีส+วนร+วมในการแก1ไขปOญหาจราจรมากกว+านี้ และ
ควรจัดอบรมเผยแพร+ความรู1เก่ียวกับการจราจร และจัดสายตรวจให1ไปประจําท่ีโรงพยาบาลใน
เทศกาลทุกครั้ง 
 
3.ข�อเสนอแนะ 
 ข1อเสนอแนะท่ัวไป 
 1.ควรนําผลการวิจัยครั้งนี้นําเสนอต+อผู1บริหารระดับสูงของทางสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 

เพ่ือจะได1ใช1เป9นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานีตํารวจภูธร

เมืองลําพูนให1มากข้ึน 

2.การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจภูธรเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  
จังหวัดลําพูนนั้นผู1บริหารระดับสูงควรส+งเสริมให1เจ1าหน1าท่ีตํารวจของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน
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ได1รับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู1 ตลอดจนสนับสนุนให1มีการนําเทคโนโลยีใหม+ๆ มาใช1ในการ

ดําเนินงานภายในสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน เพ่ือรองรับการให1บริการประชาชนได1อย+างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 

 ข1อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต+อไป 
 ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชนของ

สถานีตํารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน เพ่ือจะได1ภาพรวมของประชาชนท่ีมีต+อโครงการฯ ท้ังนี้เพ่ือทราบ

ทัศนคติ อุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินโครงการฯให1มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน   
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจภูธรเพ่ือประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน  

 จังหวัดลําพูน 

 ส$วนท่ี 1 ข&อมูลท่ัวไปของผู&ตอบแบบสอบถาม 
 1.เพศ   (   )  1.ชาย   (   )  2.หญิง 
 2.อายุ  (   )  1.ตํ่ากว�า  20 ป�  (   )  2.21 ป�  -  35  ป� 
   (   )  3.36 ป�   -  45 ป�  (   )   4.46  ป�  -   55  ป� 
   (   )  ต้ังแต� 56 ป�ข้ึนไป 
 3.การศึกษาสูงสุด 
   (   )  1.ตํ่ากว�าประถมศึกษา (   ) 2. ประถมศึกษา 
   (   )  3.มัธยมศึกษาตอนต1น (   ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท�า 
   (   )  5.อนุปริญญาหรือเทียบเท�า    (   ) 6. ปริญญาตรี 
   (   )  7.สูงกว�าปริญญาตรี    
 4.อาชีพ 
   (   )  1.ข1าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   ) 2.รับจ1างท่ัวไป 
   (   )  3.ค1าขาย    (   ) 4. เกษตรกร 
   (   )  5.อ่ืน ๆ ระบุ 
  
 5.รายได1เฉลี่ยต�อเดือน 
   (   )  1.ตํ่ากว�า 5,000 บาท  (   ) 2. 5,001 – 10,000 บาท 
   (   )  3.10,001 – 15,000 บาท (   ) 4. 15,001 – 20,000  บาท 
   (   )  5. ต้ังแต� 20,001  บาทข้ึนไป 
 
 6.ท�านมาติดต�อราชการกับสถานีตํารวจในฐานะใด 
   (   ) 1.ผู1เสียหาย   (   ) 2.ผู1กล�าวหา 
   (   ) 3.ผู1ต1องหา   (   ) 4.พยาน 
   (   ) 5.แจ1งความเพ่ือเปBนหลักฐานต�าง ๆ  
   (   ) 6.ชําระค�าปรับตามใบสั่ง 
   (   ) 7.เยี่ยมผู1ต1องหา 
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 ส�วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการดําเนินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ
ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน 

ข1อ ข1อความ 1 2 3 4 5 
ด1านการบริการท่ัวไป      

1 รวมการบริการประชาชนไว1 ณ จุดเดียวพร1อมจัด
เจ1าหน1าท่ีไว1บริการประชาชนอย�างเพียงพอ 

     

2 มีการจัดแผนผัง ปHายข้ันตอน ระยะเวลาการให1บริการ
ประชาชน 

     

3 จัดเจ1าหน1าท่ีตํารวจคอยให1คําแนะนําประชาชนท่ีมาใช1
บริการ 

     

4 มีการรับแจ1งเหตุหลายช�องทาง       
5 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน อาทิเช�น ท่ี

นั่งพัก น้ําด่ืม โทรทัศนI หนังสือพิมพI ห1องน้ํา เปBนต1น 
     

การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา      
1 มีการจัด เวรพนักงานสอบสวนไว1 รับแจ1 งความ

เหมาะสมและเพียงพอต�อปริมาณงาน 
     

2 มีการจั ด ทีมสนับสนุน เ วรสอบสวนให1 สามารถ
ปฏิบัติงานได1สะดวกและรวดเร็ว 

     

3 มีการเพ่ิมขีดความสามารถทางการสอบสวนของ
เจ1าหน1าท่ีตํารวจ อาทิเช�น การอบรมเพ่ิมพูนความรู1 
ต�าง ๆ เปBนต1น 

     

4 นําเทคโนโลยีสมัยใหม�เข1ามาใช1ในการสืบสวนสอบสวน      
5 มีการประชาสัมพันธIให1ประชาชนทราบเก่ียวกับ

ข้ันตอนการสอบสวน เช�น ทําข้ันตอนการร1องทุกขI 
และการสอบสวน เปBนต1น 

     

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยIสิน      
1 มีการแบ�งพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเจ1าหน1าท่ีสายตรวจอย�าง

ชัดเจน 
     

2 เจ1าหน1าท่ีสายตรวจออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
อย�างสมํ่าเสมอ 
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ข1อ ข1อความ 1 2 3 4 5 
3 ปรับปรุงระบบตู1ยามและท่ีพักสายตรวจให1มีความ

พร1อมท่ีจะสกัดจับกุมคนร1าย 
     

4 มีการต้ังจุดตรวจค1นบุคคลและยานพาหนะทุกวัน      
5 มีการจัดชุดตํารวจชุมชนสัมพันธIออกพบปะเยี่ยม

ประชาชน รับฟLงปLญหา และให1คําแนะนําให1ความรู1
เก่ียวกับอาชญากรรมและปHองกัน 

     

การควบคุมและจัดการจราจร      
1 จัดกําลังตํารวจควบคุมและจัดการจราจรในบริเวณ

หรือจุดท่ีมีปLญหา 
     

2 จัดกําลังตํารวจไว1อํานวยความสะดวกการจราจร      
3 จัดเจ1าหน1าท่ีให1ความรู1และอบรมเผยแพร�ความรู1 ความ

เข1าใจเก่ียวกับการจราจรแก�ประชาชน 
     

4 มีการเปMดโอกาสให1ประชาชนมีส�วนร�วมในการแก1ไข
ปLญหาจราจร 

     

5 ให1บริการข1อมูลข�าวสารการจราจรแก�ประชาชน      
การประชาสัมพันธI      

1 จัดให1มีเจ1าหน1าท่ีประชาสัมพันธIบนสถานีตํารวจ      
2 มีการเผยแพร�ข1อมูลข�าวสารเก่ียวกับภารกิจและการ

ปฏิบัติงานต�าง ๆ ของสถานีตํารวจ 
     

3 จัดให1มีตู1รับฟLงความคิดเห็นหรือใช1แบบสอบถามเพ่ือ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชน 

     

4 มีการจัดหรือร�วมจัดการประชุมหรือจัดนิทรรศการ
ร�วมกับส�วนราชการและภาคเอกชนอ่ืน ๆ  

     

5 มีการประชาสัมพันธIเชิงรุก และออกปฏิบัติการใน
ชุมชน/หมู�บ1านต�าง ๆ  

     

การปรับปรุงสถานท่ีทํางานและสภาพแวดล1อม      
1 จัดทําปHายแสดงท่ีตั้งและเขตของสถานีตํารวจ      
2 จัดพ้ืนท่ีใช1สอยรอบบริเวณสถานีตํารวจให1เหมาะสม

กับการบริการประชาชน 
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ข1อ ข1อความ 1 2 3 4 5 
3 จั ด ทําผั งสายการ บัง คับ บัญชา โดย ติด ต้ั ง ใน ท่ี มี

ประชาชนเห็นได1โดยง�าย 
     

4 ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร1อยของสถานี
ตํารวจ 

     

5 จัดทําบอรIดเผยแพร�ข1อมูลข�าวสารต�าง ๆ       
ประพฤติปฏิบัติตนเปBนแบบอย�างท่ีดีแก�ผู1ใต1บังคับบัญชา      

1 จัดทําปHายนโยบายของสํานักงานตํารวจแห�งชาติเพ่ือ
เปBนแนวทางในการปฏิ บั ติ งานของ ตํารวจและ
ประชาสัมพันธIให1ประชาชนทราบ 

     

2 มีการจัดสวัสดิการต�าง ๆ ให1กับเจ1าหน1าท่ีตํารวจ      
3 มีการส�งเสริมทางด1านคุณธรรมและจริยธรรมให1กับ

เจ1าหน1าท่ีตํารวจ 
     

 
 
 ส�วนท่ี 3 ข1อคิดเห็นและข1อเสนอแนะ  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

การหาคา IOC ของแบบสอบถาม 

เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพสถานีตํารวจภูธรเพ่ือประชาชนของ 

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 

ตอนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

2 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

3 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

4 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

5 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

6 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

ตอนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

2 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

3 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

4 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

5 0 1 1 2 0.67 สอดคลอง 

6 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 
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จากตาราง จะเห็นไดวาแบบสอบถามตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา  ทุก

ขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีศึกษา จึงไดนําขอคําถามดังกลาวมาใชเปนแบบสอบถาม ท้ังหมด 

สวนตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอ การดําเนินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือ

ประชาชนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําพูน พบวา ทุกขอคําถามมีคา IOC มากกวา 0.50  ซ่ึงมีความสอดคลอง

กับวัตถุประสงคท่ีศึกษา จึงนําขอคําถามดังกลาวมาใชเปนแบบสอบถามท้ังหมด 

 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

ตอนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 

สอดคลอง 



   

  

ประวัติผูวิจัย 

 

 

ช่ือ – สกุล  ด.ต.หญิง ขัตติยา     ไชยมาลา  

วันเดือนปเกิด  วันท่ี  21   พฤศจิกายน   2514 

ท่ีอยูปจจุบัน  130/4  หมู  10  ต.เหมืองงา อ.เมือง  จว.ลําพูน 

ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประวัติการทํางาน พ.ศ.2542 - ถึงปจจุบัน  ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 
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