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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชน สถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การรับรู้
และเปรียบเทียบของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน  สถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 6 ด้าน และเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล 
  ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และอาชีพเกษตรกรรม 
 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนสถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ วามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และ การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ส าหรับส่วนที่อยู่ในระดับปานกลาง มีดังนี้ 
ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา และการบริการทั่วไป ตามล าดับ  
 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนสถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน ในทุกด้าน คือ 
การบริการทั่วไป การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและ
จัดการจราจร ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม หากพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในทุกด้าน จ าแนกการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น คือ การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
การควบคุมและจัดการจราจร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกอาชีพ โดยภาพรวม
และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือไม่มี
ความแตกต่างกัน ดังนี้  การบริการทั่วไป การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การควบคุมและจัดการจราจร และความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ 
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ภูมิหลัง 
 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 
ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชุมชนเมือง ที่เป็นศูนย์การความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมต่าง ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ในการหางานท า การศึกษา การ
หารายได้เพ่ิม ในขณะเดียวกันก็พบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษ 
ความคิดขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม อันน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ที่เป็นอันตรายต่อความสงบสุขของ
สังคม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรุนแรงด้านสังคมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนอันน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรม คดีอาญาต่าง ๆก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งส่วนบุคคลและประเทศ สูญเสียเงินทอง และทรัพย์สิน เช่น การเสียชีวิตของผู้น าครอบครัวด้านสังคมพบว่า 
ในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญมีการฆ่าผู้อ่ืนทั้งเจตนาและประมาทสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมที่เต็มไป
ด้วยความรุนแรง การใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหา ไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมใน
การช่วยดูแลทุกข์สุขของคนในสังคม ในฐานะเป็นพลเมืองเหมือนกัน เพราะเห็นว่าปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาของ
ตนเอง สุพัตรา สุภาพ (2541: 3) กล่าวถึง วัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ แต่ขาดความสนใจ
กับปัญหาของบ้านเมือง การใช้อ านาจอิทธิพลในการบิดเบือนข้อเท็จจริงของคดีความต่าง ๆ ก่อให้เกิดการลัก
ทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก การโจรกรรมทรัพย์สิน การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์  การปล้นทรัพย์ถือได้ว่าเป็นคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์เพ่ือการแสวงหา และตอบสนองความต้องการส่วนตนเป็นพ้ืนฐานโดยมองข้ามความ
เดือดร้อนของผู้อื่น การกระท าระหว่างกันทางสังคมมนุษย์มีอิทธิพลไม่น้อยต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 
 ปัญหาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่จะต้องหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จึงได้พยายามทุ่มเทและระดมสรรพก าลังทั้งปวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนโดยก าหนดแนวทางต่าง ๆ ให้สถานีต ารวจด าเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ
เป็นผู้ปฏิบัติการการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจมีความส าคัญที่จะก่อให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน 
ประชาชนจะได้รับผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ การปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ
ต ารวจถ้าประชาชนได้รับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ดีประชาชนก็จะเชื่อถือ และศรัทธาต ารวจมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ส่วนรวมที่ดีของส านักงานต ารวจแห่งชาติวิสุทธิ์ 
 กิตติ งามเสงี่ยม (2553:25) กล่าวว่า ต ารวจ คือ ประชาชน และประชาชนคือต ารวจเป็นการเน้นให้
เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับประชาชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของงานต ารวจจะอยู่ที่ผลการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจเป็นส่วนใหญ่ แนว
ทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นไปสู่การดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและ
กระจายก าลังต ารวจส่วนปฏิบัติการไปยังพ้ืนที่ให้มากที่สุด เพ่ือสร้างความคุ้นเคย  ความไว้วางใจ และความ
ศรัทธา (วิรุฬห์ พ้ืนแสง. 2540 : 10) แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของต ารวจยังมีปัญหาหลายประการ ดัง
งานของ ทินกร เงินอ่อน (2550: 79) พบว่า ต ารวจมีปัญหาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานที่ และบุคลากรไม่เพียงพอ และงานวิจัยของ จิรศักดิ์ เสวตวิหารี (2545: 49) ที่พบว่า ปัญหาการ
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ปฏิบัติงานของต ารวจ ขาดการสนับสนุน และการได้รับความร่วมมือจากประชาชนน้อย เงินเดือน  และ
ผลประโยชน์ต่ า ท าให้การด าเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้ก าหนดแผนแม่บทการพัฒนาโรงพักเพ่ือประชาชนระยะที่2 (พ.ศ. 
2545-2549) โดยยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540พระราชบัญญัติวิธีการปกครอง 
พ.ศ. 2539 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2540 ตลอดจนหลักการและ
วิธีการการปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ มาผสมผสานเป็นเป็นแนวทางการด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานีต ารวจ โดยด าเนินการโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 2541 : 
23) เพ่ือเน้นการปรับปรุงการปฏิบัติงานในระดับสถานีต ารวจ ทั้งในด้านการบริหารงานและวิธีการปฏิบัติต่างๆ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจให้สูงขึ้น ตลอดจนการบริการประชาชนให้มี
ความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม ประชาชนพอใจ และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นแนวนโยบายที่เกิดจากส่วนกลางกระจายไปสู่สถานีต ารวจระดับท้องถิ่น โดย
ให้ต ารวจได้ปฏิบัติหน้าที่ 7 ด้าน คือ ด้านการบริการทั่วไป ด้าน การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการปรับปรุงสถานที่ท าการและสภาพแวดล้อม 
และด้านการบริหารและการปกครองบังคับบัญชาสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ด าเนินการโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน จากการด าเนินการดังกล่าวจึง
จ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครองอ าเภอนครหลวงได้รับรู้การปฏิบัติงานของต ารวจ การรับรู้
การปฏิบัติงานของต ารวจจึงเป็นเรื่องส าคัญเพราะการรับรู้ก็จะมีส่วนที่จะท าให้ประชาชนได้เข้าใจการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ การรับรู้ของประชาชนย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การรับรู้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลเป็นส าคัญ ดังงานวิจัยของ กิตติ งามเสงี่ยม (2553) และกิตติ ยิ้มสงวน (2555) ต่าง
พบว่า การรับรู้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ผู้วิจัยพิจารณาเห็น
ความส าคัญที่จะศึกษาถึง การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชน สถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของต ารวจต่อไป 
 สภาพการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าสถิติต่างๆ ที่เป็นสิ่งบอกคุณภาพชีวิตและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความส าคัญและศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีนโยบายของ “โครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน” หรือ “โครงการ
โรงพักเพ่ือประชาชน” ขึ้น (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2541:23) เพ่ือเน้นการปรับปรุงการปฏิบัติงานในระดับ
สถานีต ารวจ ทั้งในด้านการบริหารงานและวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานีต ารวจให้สูงขึ้น ตลอดจนการบริการประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็น
ธรรม ประชาชนพอใจ และมีมาตรฐานเทียบระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วม เป็น
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แนวนโยบายที่เกิดจากส่วนกลางที่กระจายไปสู่สถานีต ารวจในระดับท้องถิ่น ผลการด าเนินงานของโครงการ
ดังกล่าว เห็นว่าประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการจะต้องมีการรับรู้ถึงการปฏิบัติงานในโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวจะได้น าเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ กระบวนการท างานและมีการติดตามประเมินอย่างเป็นขั้นตอนระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือจะได้พัฒนาโรงพักให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง และร่วมมือกันในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่เช่นนั้นจะท าให้
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเกิดช่องว่าง ไม่มีความเข้าใจ ไม่มีความพึงพอใจ และเห็นสถานีต ารวจเป็น
สถานีต้องห้าม หรือเป็นสถานีที่จะต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดที่จะไม่ต้องไปใช้บริการ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตาม
โครงการโรงพักเพ่ือประชาชน ใน 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการบริการทั่วไป ด้านการอ านวยความยุติธรรม
ทางอาญา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ด้านความร่วมมือและ
การประชาสัมพันธ์ และด้านการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม เพ่ือพัฒนาให้สถานีต ารวจเป็นสถานที่
ให้บริการที่มีความพร้อมแก่ประชาชนด้วยการมีนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกคน โดยการ
ปรับปรุงสภาพการท างานและคุณภาพการบริการจากการรับรู้ของประชาชนต่อโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน 
ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาของความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชน เพ่ือจะได้หันมาให้ความส าคัญ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานีต ารวจร่วมกันอย่างแท้จริง การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจ
ต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือทราบถึงการรับรู้ของประชาชนต่อโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชน ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานี
ต ารวจตามโครงการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน และเป็นการ
แสวงหาความร่วมมือในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อย่างผู้รู้  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน 
สถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชน สถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กับปัจจัยส่วนบุคคล 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  ครั้ งนี้ ได้แก่  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ปกครองสถานีต ารวจภูธร 
ต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 6,826 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ปกครองสถานีต ารวจภูธรต าบลมะ
เริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan 
(กาสัก เต๊ะขันหมาก 2553: 98) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จ านวน 360 คน 
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จากสูตร  n =   N  
               1+ Ne2 

   โดย n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
    N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
    e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ระดับนัยส าคัญ 
แทนค่า  n =        6,826  
      1+ (6,826*0.052)   
    n = 360 คน  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชตภาคย์ ถึงสถานีต ารวจภูธรต าบล 
มะเริง อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการรวบข้อมูลประชากร 
 2. ผู้วิจัยจัดประชุมผู้ช่วยวิจัยเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถามในประเด็นต่างๆเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน
ก่อนไปเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน พฤกษาคม พ.ศ. 2558 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติใน
วิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด าเนินการวิเคราะห์ด้วยค่า (Percentage) 
 2. ข้อมูลการรับรู้การปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน สถานีต ารวจภูธรต าบล
มะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) แล้วท าการแปลผลของข้อมูลคะแนนกลุ่มตัวอย่างระดับการรับรู้ของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน สถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ (อภินันท์ จันตะนี 2549) 

 ระดับค่าเฉลี่ย   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
    จ านวนชั้น  

 =   5 
5 −1  

 =  0.8 
  ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับการรับรู้ของประชาชนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับการรับรู้ของประชาชนอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง ระดับการรับรู้ของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 
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  ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับการรับรู้ของประชาชนอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับการรับรู้ของประชาชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 3. การเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชน สถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กับปัจจัยส่วนบุคคลด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติทดสอบ (t-test) ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล เพศ การทดสอบค่า (F- test) ส าหรับ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ 
 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับ การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพัก
เพ่ือประชาชน สถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน สถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ โดยใช้
ค่าสัดส่วนร้อยละ (Percentage distribution) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนสถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 
59 มีสถานภาพสมรส จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43 อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ตามล าดับ  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการ
โรงพักเพ่ือประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 
3.45) ดังนี้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (= 3.87) และ การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ( = 
3.48) ส าหรับส่วนที่อยู่ในระดับปานกลาง มีดังนี้ ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ (= 3.36) การอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญา (=3.19) และการบริการทั่วไป (  = 3.14) ตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก การบริการทั่วไป พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง (  = 3.14) ดังนี้ การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานธุรการให้สั้นกะทัดรัด และง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ (  = 3.31) รองลงมา คือ มีการจัดท าแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ( = 3.20) 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกบนสถานีต ารวจเช่น น้ าดื่ม ที่นั่ง  (  = 3.13) การเพ่ิมขีดความสามารถในการรับแจ้ง
เหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (  = 3.11) มีการรวมงานที่ต้องบริการประชาชนไว้จุดเดียวกัน (  = 3.10) 
และการก ากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ให้บริการประชาชนรวมทั้งพนักงานรับโทรศัพท์  (  = 
3.01) ตามล าดับ 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก การอ านวยความยุติธรรมทาง
อาญา อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.19) ดังนี้ จัดทีมสนับสนุนเวรสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว (  = 3.24) รองลงมา คือ จัดเวรพนักงานสอบสวนให้เหมาะสม เพียงพอกับปริมาณงาน (  = 
3.22) ก าหนดมาตรการและจัดก าลังต ารวจให้การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย พยาน (  =3.19) น า
วิทยาการต ารวจและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสืบสวนและสอบสวน (  =3.17) พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรมพนักงานสอบสวน (  =3.15) และมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สืบสวน
สอบสวน (  =3.14) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อยู่ในระดับมาก (  = 3.87) ดังนี้ อบรมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และตรวจสอบความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่สายตรวจก่อนออกปฏิบัติการ (= 3.97) รองลงมา คือ ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ (  = 3.96) ขยายงานต ารวจชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชน (  = 3.90) ปรับปรุงระบบตู้ยามและที่พักสายตรวจให้มีความพร้อมที่สกัดจับกุมคนร้าย 
(  = 3.85) ควบคุมสั่งการเจ้าหน้าที่สายตรวจให้ไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็ว (  = 3.82) และปรับปรุงพัฒนา
ระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในพ้ืนที่ (  = 3.72) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก การควบคุมและจัดการจราจร 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.63) ดังนี้ จัดให้มีการประสานงานระหว่างภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง (  = 3.96) 
รองลงมา คือ จัดให้มีการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร (=3.94) เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร (=3.85) และจัดต ารวจควบคุมและจัดการจราจรใน
บริเวณหรือจุดที่มีปัญหา (=3.76) ตามล าดับ ส าหรับ อ านวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับคดี
จราจร (=3.15) และ ปรับปรุงระบบการวางแผนจัดการจราจรให้สอดคล้องกับงานอ่ืน (=3.11) อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก ความร่วมมือและการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.36) ดังนี้ มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง (  = 3.19) รองลงมา คือ รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและการปฏิบัติงานต่าง ๆ (  
= 3.13) อบรมปลูกฝังจิตส านึกในการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการต ารวจทุกนาย (  = 3.01) และประชุม
ถ่ายทอดข้อราชการแก่ข้าราชการต ารวจอย่างสม่ าเสมอ (= 2.94) ตามล าดับ ยกเว้น มีการก าหนดหน้าที่
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของสถานีต ารวจไว้ในจ านวนที่เหมาะสม (= 3.89) และมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (= 3.97) อยู่ในระดับมาก 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การปรับปรุงสถานที่และ
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (= 3.48) คือ จัดสถานที่เก็บของกลางให้เป็นสัดส่วนพร้อมทั้งปรับปรุงระบบ
ดูแลรักษาอย่างรัดกุม (= 3.91) และ จัดพื้นที่ใช้สอยบนสถานีต ารวจให้เหมาะสมเพียงพอกับการใช้งาน ( = 
3.89) ยกเว้น จัดท าแผนแม่บทการใช้พ้ืนที่ของสถานีต ารวจ เพ่ือระบุที่ตั้ งของที่ท าการและอาคารต่างๆ ( = 
3.35) รองลงมา คือ จัดท าแผนผังการบังคับบัญชา จัดท าผังการจัดสถานที่ สายการบังคับบัญชา (  = 3.32) 
จัดให้มีป้ายแสดงที่ตั้งสถานีต ารวจอย่างชัดเจน (= 3.24) และดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานีต ารวจ และสภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ (= 3.14) ตามล าดับ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบ การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส 
การศึกษา และอาชีพ 
 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนสถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน  คือ 
การบริการทั่วไป การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและ
จัดการจราจร ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนสถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน คือ การบริการทั่วไป การอ านวยความยุติธรรมทาง
อาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและจัดการจราจร ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ 
และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนสถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น 
คือ การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา การควบคุมและจัดการจราจร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนสถานี
ต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกอาชีพ โดยภาพรวมและการปรับปรุงสถานที่
และสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือไม่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
การบริการทั่วไป การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและ
จัดการจราจร และความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สุรชาติ จึงด ารงกิจ (2545) ได้ศึกษาความคิดเห็นของต ารวจต่อการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาสถานีต ารวจ เพ่ือประชาชนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ต ารวจมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนา สถานีต ารวจเพ่ือประชาชนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูรัตน์ 
ปานเหง้า (2537) ได ้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจที่ท าหน้าที่เสมียนคดีในสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมือง สังกัดต ารวจภูธรภาค 4 พบว่า ข้าราชการต ารวจมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ตลอดจน
งานวิจัย ของ เชิดชาย ภู่ทอง (2537) ก็พบว่า การปฏิบัติงานของกองร้อยในโรงเรียนต ารวจภูธรมีการ 
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่มิได้อยู่ใกล้ชิดกับงานของ ต ารวจ และไม่
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับต ารวจ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานีต ารวจ จึงไม่ ต้องได้รับรู้การปฏิบัติงานของ
ต ารวจ ไม่ได้ใส่ใจในการปฏิบัติงานของต ารวจ นอกจากประชาชนมี ปัญหาที่ต้องไปติดต่อกับต ารวจจึงรู้การ
ปฏิบัติงานเท่านั้น 

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ
ประชาชนสถานีต ารวจภูธรต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีความแตกต่างกัน ในทุกด้าน คือ 
การบริการทั่วไป การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและ
จัดการจราจร ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชิดชัย สนั่นเสียง (2520) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขั้นต่ าของครูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า เพศ และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของครู และสมนึก 
ทองเอ่ียม (2528) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครูใน
วิทยาลัย เกษตรกรรมชลบุรี พบว่า การรับรู้การปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา ตลอดจน ศรีผ่อง  
จิตกรณ์กิจศิลป์ (2526) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในอาคารสงเคราะห์  
ของการเคหแห่งชาติ เขตห้วยขวาง พบว่า อาชีพ ระดับการศึกษามีการรับรู้คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยส่วนบุคคลมีลักษณะ ใกล้เคียงกัน ไม่ค่อยแตกต่างกัน
มาก จึงมีการรับรู้การปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ ประชาชนใกล้เคียงกัน ตลอดจนประชาชน
มีการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับกิจการของต ารวจ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 การบริการทั่วไป ควรปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจคอยให้ค าแนะน าไว้
บริการ เพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้บริการ และควรมีน างานมารวมกันที่ต้องบริการประชาชน
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ไว้จุดเดียวกัน ด้วยการเพ่ิมโต๊ะให้ประชาชนกรอกค าร้องด้วยตนเอง พร้อมมีตัวอย่างแบบค าร้องแสดงไว้ เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วของประชาชนที่มาใช้บริการ  
 การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ควรมีการปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการ
สอบสวนให้สะดวกและรวดเร็ว ความสนับสนุนให้ต ารวจได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมของ
พนักงานสอบสวนต่อให้บริการประชาชน และมีการน าวิทยาการต ารวจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
สืบสวนและสอบสวน เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรมีการปรับปรุงพฒันาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพ
และสถานการณ์ในพ้ืนที่ มีการควบคุมสั่งการเจ้าหน้าที่สายตรวจให้ไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเพ่ิมการกระจายก าลังต ารวจไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นได ้
 การควบคุมและจัดการจราจร ควรมีการปรับปรุงระบบการวางแผนจัดการจราจรให้สอดคล้องกับ
งานอ่ืน และอ านวยความสะดวกแก้ไขปัญหาจราจรเฉพาะหน้า  ให้รวดเร็วเพ่ือลดความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนได้ทันภาวการณ์ต่างๆ 
 ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์  ควรมีการส ารวจวิจัยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนถึงความต้องาการต่อการปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาขน มีป้ายประกาศ
ข้อมูลข่าวสารภารกิจของต ารวจ สนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ และมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอสร้างความร่วมมือกับ
ประชาชนในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ควรมีการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานีต ารวจ และสภาพแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ สร้างภูมิทัศน์ที่ดี จัดให้มีป้ายแสดงที่ตั้งสถานี
ต ารวจอย่างชัดเจน มีจุดเด่น จุดใกล้เคียง เข้าใจง่าย พร้อมทั้งจัดท าแผนผังการบังคับบัญชา จัดท าผังการจัด
สถานที่ สายการบังคับบัญชา ง่ายต่อการเข้าพบ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการเปรียบเทียบการรับรู้การปฏิบัติงานของต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือ  ประชาชน
จ าแนกตามเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชน  
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การปฏิบัติของต ารวจตามโครงการโรงพัก  เพ่ือประชาชน 
นอกจากปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ทัศนคติของประชาชนต่อต ารวจ การรับรู้ข่าวสาร การติดต่อกับต ารวจตาม
โครงการโรงพักเพ่ือประชาชน  
 3. ควรมีการติดตามและประเมินผลของสถานีต ารวจภูธรมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 


