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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่ อง การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชน สถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การรับรู้
และเปรี ย บเที ย บของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชน สถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 6 ด้าน และเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และอาชีพเกษตรกรรม
การรั บ รู้ ข องประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชนสถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ วามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และ การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม สาหรับส่วนที่อยู่ในระดับปานกลาง มีดังนี้
ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ การอานวยความยุติธรรมทางอาญา และการบริการทั่วไป ตามลาดับ
การรั บ รู้ ข องประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชนสถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน ในทุกด้าน คือ
การบริการทั่วไป การอานวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและ
จัดการจราจร ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม หากพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในทุกด้าน จาแนกการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น คือ การอานวยความยุติธรรมทางอาญา
การควบคุมและจัดการจราจร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาแนกอาชีพ โดยภาพรวม
และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือไม่มี
ความแตกต่างกัน ดังนี้ การบริการทั่ว ไป การอานวยความยุติธ รรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การควบคุมและจัดการจราจร และความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์
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ภูมิหลัง
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับ 2
ของประเทศ อยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นชุมชนเมือง ที่เป็นศูนย์การความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมต่าง ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต ในการหางานทา การศึกษา การ
หารายได้เพิ่ม ในขณะเดีย วกัน ก็พบปั ญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญ หามลพิ ษ
ความคิดขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม อันนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ที่เป็นอันตรายต่อความสงบสุขของ
สังคม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรุนแรงด้านสัง คมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตของประชาชนอันนาไปสู่ปัญหาอาชญากรรม คดีอาญาต่าง ๆก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ทั้งส่วนบุคคลและประเทศ สูญเสียเงินทอง และทรัพย์สิน เช่น การเสียชีวิตของผู้นาครอบครัวด้านสังคมพบว่า
ในคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญมีการฆ่ าผู้อื่นทั้งเจตนาและประมาทสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมที่เต็มไป
ด้วยความรุนแรง การใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการตัดสินปัญหา ไม่เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมใน
การช่วยดูแลทุกข์สุขของคนในสังคม ในฐานะเป็นพลเมืองเหมือนกัน เพราะเห็นว่าปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาของ
ตนเอง สุพัตรา สุภาพ (2541: 3) กล่าวถึง วัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ แต่ขาดความสนใจ
กับปัญหาของบ้านเมือง การใช้อานาจอิทธิพลในการบิดเบือนข้อเท็จจริงของคดีความต่าง ๆ ก่อให้เกิดการลัก
ทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก การโจรกรรมทรัพย์สิน การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ถือได้ว่าเป็นคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพื่อการแสวงหา และตอบสนองความต้องการส่ วนตนเป็นพื้นฐานโดยมองข้ามความ
เดือดร้อนของผู้อื่น การกระทาระหว่างกันทางสังคมมนุษย์มีอิทธิพลไม่น้อยต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
ปัญหาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติที่จะต้องหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จึงได้พยายามทุ่มเทและระดมสรรพกาลังทั้งปวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนโดยกาหนดแนวทางต่าง ๆ ให้สถานีตารวจดาเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจ
เป็นผู้ปฏิบัติการการปฏิบัติ หน้าที่ของตารวจมีความสาคัญที่จะก่อให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน
ประชาชนจะได้รับผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ การปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ
ตารวจถ้าประชาชนได้รับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ดีประชาชนก็จะเชื่อถือ และศรัทธาตารวจมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ส่วนรวมที่ดีของสานักงานตารวจแห่งชาติวิสุทธิ์
กิตติ งามเสงี่ยม (2553:25) กล่าวว่า ตารวจ คือ ประชาชน และประชาชนคือตารวจเป็นการเน้นให้
เห็ นว่าความสั มพัน ธ์ระหว่างตารวจกับ ประชาชนซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะส่ งผลต่อการปฏิบัติห น้าที่ของตารวจ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของงานตารวจจะอยู่ที่ผลการปฏิบัติงานของสถานีตารวจเป็นส่วนใหญ่ แนว
ทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสมัยใหม่จึงมุ่งเน้นไปสู่การดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและ
กระจายกาลังตารวจส่วนปฏิบัติการไปยังพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความไว้วางใจ และความ
ศรัทธา (วิรุฬห์ พื้นแสง. 2540 : 10) แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของตารวจยังมีปัญหาหลายประการ ดัง
งานของ ทินกร เงินอ่อน (2550: 79) พบว่ า ตารวจมีปัญหาการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
อาคารสถานที่ และบุคลากรไม่เพียงพอ และงานวิจัยของ จิรศักดิ์ เสวตวิหารี (2545: 49) ที่พบว่า ปัญหาการ
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ปฏิบั ติง านของตารวจ ขาดการสนั บ สนุ น และการได้รั บความร่ว มมื อจากประชาชนน้ อย เงินเดือ น และ
ผลประโยชน์ต่า ทาให้การดาเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร
สานักงานตารวจแห่งชาติจึงได้ กาหนดแผนแม่บทการพัฒนาโรงพักเพื่อประชาชนระยะที่ 2 (พ.ศ.
2545-2549) โดยยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540พระราชบัญญัติวิธีการปกครอง
พ.ศ. 2539 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ.ศ. 2539 ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2540 ตลอดจนหลักการและ
วิธีการการปรับ ปรุงระบบการทางานของหน่ว ยงานภาครัฐ มาผสมผสานเป็นเป็นแนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานีตารวจ โดยดาเนินการโครงการโรงพักเพื่อประชาชน (สานักงานตารวจแห่งชาติ. 2541 :
23) เพื่อเน้นการปรับปรุงการปฏิบัติงานในระดับสถานีตารวจ ทั้งในด้านการบริหารงานและวิธีการปฏิบัติต่างๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานีตารวจให้สูงขึ้น ตลอดจนการบริการประชาชนให้มี
ความสะดวกรวดเร็ ว เสมอภาค เป็น ธรรม ประชาชนพอใจ และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นแนวนโยบายที่เกิดจากส่วนกลางกระจายไปสู่สถานีตารวจระดับท้องถิ่น โดย
ให้ตารวจได้ปฏิบัติหน้าที่ 7 ด้าน คือ ด้านการบริการทั่ วไป ด้าน การอานวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ด้ า นการควบคุ ม และจั ด การจราจร ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการปรับปรุงสถานที่ทาการและสภาพแวดล้อม
และด้านการบริหารและการปกครองบังคับบัญชาสถานีตารวจภูธรอาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้ดาเนินการโครงการโรงพักเพื่อประชาชนมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน จากการดาเนินการดังกล่าวจึง
จาเป็นที่จะต้องให้ประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองอาเภอนครหลวงได้รับรู้การปฏิบัติงานของตารวจ การรับรู้
การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจจึ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ เพราะการรั บ รู้ ก็ จ ะมี ส่ ว นที่ จ ะท าให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า ใจการ
ปฏิบัติงานของตารวจ การรับรู้ของประชาชนย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การรับรู้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลเป็นสาคัญ ดังงานวิจัยของ กิตติ งามเสงี่ยม (2553) และกิตติ ยิ้มสงวน (2555) ต่าง
พบว่า การรั บรู้ ขึ้นอยู่กับ ปัจ จัย ด้านเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ผู้ วิจัยพิจารณาเห็ น
ความส าคั ญ ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การรั บ รู้ ข องประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ
ประชาชน สถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวั ดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของตารวจต่อไป
สภาพการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าสถิติต่างๆ ที่เป็นสิ่งบอกคุณภาพชีวิตและ
สังคม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสาคัญและศึก ษาวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่
สานักงานตารวจแห่งชาติได้มีนโยบายของ “โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน” หรือ “โครงการ
โรงพักเพื่อประชาชน” ขึ้น (สานักงานตารวจแห่งชาติ 2541:23) เพื่อเน้นการปรับปรุงการปฏิบัติงานในระดับ
สถานี ตารวจ ทั้ งในด้ านการบริ ห ารงานและวิธี การปฏิบั ติต่ า งๆ เพื่อ ยกระดั บคุ ณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานีตารวจให้สูงขึ้น ตลอดจนการบริการประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็น
ธรรม ประชาชนพอใจ และมี ม าตรฐานเที ย บระดั บ สากล รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น
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แนวนโยบายที่เกิดจากส่วนกลางที่กระจายไปสู่สถานีตารวจในระดับท้องถิ่น ผลการดาเนินงานของโครงการ
ดัง กล่ า ว เห็ น ว่ า ประชาชนในฐานะผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งมีก ารรั บ รู้ถึ ง การปฏิ บั ติง านในโครงการโรงพัก เพื่ อ
ประชาชน เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ตารวจดังกล่ าวจะได้นาเป็นแนวทางการ
ปรั บ ปรุ ง คุณภาพการให้ บ ริ การ กระบวนการทางานและมีก ารติ ดตามประเมินอย่างเป็น ขั้น ตอนระหว่า ง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อจะได้พัฒนาโรงพักให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง และร่วมมือกันในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่เช่นนั้นจะทาให้
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันเกิดช่องว่าง ไม่มีความเข้าใจ ไม่มีความพึงพอใจ และเห็นสถานีตารวจเป็น
สถานีต้องห้าม หรือเป็นสถานีที่จะต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดที่จะไม่ต้องไปใช้บริการ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบั ติงานของตารวจตาม
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ใน 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการบริการทั่วไป ด้านการอานวยความยุติธรรม
ทางอาญา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ด้านความร่วมมือและ
การประชาสัมพันธ์ และด้านการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาให้สถานีตารวจเป็นสถานที่
ให้ บ ริ การที่มีความพร้ อมแก่ป ระชาชนด้ว ยการมีนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกคน โดยการ
ปรับปรุงสภาพการทางานและคุณภาพการบริการจากการรับรู้ของประชาชนต่อโครงการโรงพักเพื่อประชาชน
ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาของความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน เพื่อจะได้หันมาให้ความสาคัญ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานีตารวจร่วมกันอย่างแท้จริง การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตารวจ
ตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา เพื่อทราบถึงการรับรู้ของประชาชนต่อโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชน ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานี
ตารวจตามโครงการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน และเป็นการ
แสวงหาความร่วมมือในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อย่างผู้รู้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน
สถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรีย บเทียบการรับ รู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชน สถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กับปัจจัยส่วนบุคคล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ป กครองสถานี ต ารวจภู ธ ร
ตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 6,826 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ป ระชาชนในเขตพื้ น ที่ ป กครองสถานี ต ารวจภู ธ รต าบลมะ
เริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ (Krejcie and Morgan
(กาสัก เต๊ะขันหมาก 2553: 98) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 จานวน 360 คน
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จากสูตร
โดย

แทนค่า

n
=
2
1+ Ne
n
=
N
=
e
=
n
=
n

=

N
จานวนของขนาดตัวอย่าง
จานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ
6,826
1+ (6,826*0.052)
360 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1.
ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สถาบั น รั ช ตภาคย์ ถึ ง สถานี ต ารวจภู ธ รต าบล
มะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรวบข้อมูลประชากร
2. ผู้วิจัยจัดประชุมผู้ช่วยวิจัยเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถามในประเด็นต่างๆเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
ก่อนไปเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน พฤกษาคม พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย วิเ คราะห์ ข้อ มูล โดยใช้ คอมพิว เตอร์ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จรูป โดยใช้ส ถิติใ น
วิเคราะห์ดังนี้
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลดาเนินการวิเคราะห์ด้วยค่า (Percentage)
2. ข้อมูลการรับรู้การปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน สถานีตารวจภูธรตาบล
มะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) แล้วทาการแปลผลของข้อมูลคะแนนกลุ่มตัวอย่างระดับการรับรู้ของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน สถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ (อภินันท์ จันตะนี 2549)
ระดับค่าเฉลี่ย
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
=
5
5 −1
=
0.8
ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับการรับรู้ของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด
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. การเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชน สถานี ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กับปัจจัยส่วนบุคคลดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติทดสอบ (t-test) สาหรับปัจจัยส่วนบุคคล เพศ การทดสอบค่า (F- test) สาหรับ
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับ การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพัก
เพื่อประชาชน สถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ปั จจั ยส่ วนบุ คคลของประชาชนตามโครงการโรงพั กเพื่ อประชาชน สถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ โดยใช้
ค่าสัดส่วนร้อยละ (Percentage distribution) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
การรั บ รู้ ข องประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชนสถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ
59 มีสถานภาพสมรส จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 156 คน
คิดเป็นร้อยละ 43 อาชีพเกษตรกรรม จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการ
โรงพักเพื่อประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  =
3.45) ดังนี้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (  = 3.87) และ การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม (  =
3.48) สาหรับส่วนที่อยู่ในระดับปานกลาง มีดังนี้ ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ (  = 3.36) การอานวย
ความยุติธรรมทางอาญา (  =3.19) และการบริการทั่วไป (  = 3.14) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนก การบริการทั่วไป พบว่า อยู่
ในระดับปานกลาง (  = 3.14) ดังนี้ การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานธุรการให้สั้นกะทัดรัด และง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ (  = 3.31) รองลงมา คือ มีการจัดทาแบบสอบถามสารวจความคิดเห็นของประชาชน (  = 3.20)
มีสิ่งอานวยความสะดวกบนสถานีตารวจเช่น น้าดื่ม ที่นั่ง (  = 3.13) การเพิ่มขีดความสามารถในการรับแจ้ง
เหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (  = 3.11) มีการรวมงานที่ต้องบริการประชาชนไว้จุดเดียวกัน (  = 3.10)
และการกากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ให้บริการประชาชนรวมทั้งพนักงานรับโทรศัพท์ (  =
3.01) ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนก การอานวยความยุติธรรมทาง
อาญา อยู่ในระดับปานกลาง (  =3.19) ดังนี้ จัดทีมสนับสนุนเวรสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว (  = 3.24) รองลงมา คือ จัดเวรพนักงานสอบสวนให้เหมาะสม เพียงพอกับปริมาณงาน (  =
3.22) กาหนดมาตรการและจัดกาลังตารวจให้การช่วยเหลือและคุ้ มครองผู้เสียหาย พยาน (  =3.19) นา
วิทยาการตารวจและเทคโนโลยี ส มัย ใหม่มาใช้ในการสื บสวนและสอบสวน (  =3.17) พัฒ นาความรู้
ความสามารถและคุณธรรมพนักงานสอบสวน (  =3.15) และมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ สืบสวน
สอบสวน (  =3.14) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนก ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อยู่ในระดับมาก (  = 3.87) ดังนี้ อบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และตรวจสอบความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่สายตรวจก่อนออกปฏิบัติการ (  = 3.97) รองลงมา คือ ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชนอย่างสม่าเสมอ (  = 3.96) ขยายงานตารวจชุมชนสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชน (  = 3.90) ปรับปรุงระบบตู้ยามและที่พักสายตรวจให้มีความพร้อมที่สกัดจับกุมคนร้าย
(  = 3.85) ควบคุมสั่งการเจ้าหน้าที่สายตรวจให้ไปถึ งที่เกิดเหตุโดยเร็ว (  = 3.82) และปรับปรุงพัฒนา
ระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในพื้นที่ (  = 3.72) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนก การควบคุมและจัดการจราจร
อยู่ในระดับมาก (  = 3.63) ดังนี้ จัดให้มีการประสานงานระหว่างภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง (  = 3.96)
รองลงมา คือ จัดให้มีการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังวินัยจราจร (  =3.94) เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจร (  =3.85) และจัดตารวจควบคุมและจัดการจราจรใน
บริเวณหรือจุดที่มีปัญหา (  =3.76) ตามลาดับ สาหรับ อานวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับคดี
จราจร (  =3.15) และ ปรับปรุงระบบการวางแผนจัดการจราจรให้สอดคล้องกับงานอื่น (  =3.11) อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนก ความร่วมมือและการ
ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.36) ดังนี้ มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง (  = 3.19) รองลงมา คือ รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและการปฏิบัติงานต่าง ๆ ( 
= 3.13) อบรมปลูกฝังจิตสานึกในการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการตารวจทุกนาย (  = 3.01) และประชุม
ถ่ายทอดข้อราชการแก่ข้าราชการตารวจอย่างสม่าเสมอ (  = 2.94) ตามลาดับ ยกเว้น มีการกาหนดหน้าที่
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของสถานีตารวจไว้ในจานวนที่เหมาะสม (  = 3.89) และมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ให้บริการบนสถานีตารวจ (  = 3.97) อยู่ในระดับมาก
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานี ต ารวจภู ธ รต าบลมะเริ ง อ าเภอเมือ ง จั งหวัด นครราชสี ม า การปรั บปรุ งสถานที่แ ละ
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก (  = 3.48) คือ จัดสถานที่เก็บของกลางให้เป็นสัดส่วนพร้อมทั้งปรับปรุงระบบ
ดูแลรักษาอย่างรัดกุม (  = 3.91) และ จัดพื้นที่ใช้สอยบนสถานีตารวจให้เหมาะสมเพียงพอกับการใช้งาน (  =
3.89) ยกเว้น จัดทาแผนแม่บทการใช้พื้นที่ของสถานีตารวจ เพื่อระบุที่ตั้ งของที่ทาการและอาคารต่างๆ (  =
3.35) รองลงมา คือ จัดทาแผนผังการบังคับบัญชา จัดทาผังการจัดสถานที่ สายการบังคับบัญชา (  = 3.32)
จัดให้มีป้ายแสดงที่ตั้งสถานีตารวจอย่างชัดเจน (  = 3.24) และดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานีตารวจ และสภาพแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ (  = 3.14) ตามลาดับ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบ การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส
การศึกษา และอาชีพ
การรั บ รู้ ข องประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชนสถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน คือ
การบริการทั่วไป การอานวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและ
จัดการจราจร ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม
การรั บ รู้ ข องประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชนสถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน คือ การบริการทั่วไป การอานวยความยุติธรรมทาง
อาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและจัดการจราจร ความร่วมมือและการประชาสัมพั นธ์
และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม
การรั บ รู้ ข องประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชนสถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
คือ การอานวยความยุติธรรมทางอาญา การควบคุมและจัดการจราจร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
การรั บ รู้ ข องประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตามโครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชนสถานี
ตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จาแนกอาชีพ โดยภาพรวมและการปรับปรุงสถานที่
และสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนที่เหลือไม่มีความแตกต่างกัน ดังนี้
การบริการทั่วไป การอานวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและ
จัดการจราจร และความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์
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อภิปรายผล
จากการวิจั ย เรื่ อง การรั บ รู้ ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อภิปรายผล ได้ดังนี้
ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สุรชาติ จึงดารงกิจ (2545) ได้ศึกษาความคิดเห็นของตารวจต่อการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนาสถานีตารวจ เพื่อประชาชนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ตารวจมีความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานโครงการพัฒนา สถานีตารวจเพื่อประชาชนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูรัตน์
ปานเหง้า (2537) ได้ ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่เสมียนคดีในสถานีตารวจภูธร
อาเภอเมือง สังกัดตารวจภูธรภาค 4 พบว่า ข้าราชการตารวจมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ตลอดจน
งานวิจัย ของ เชิดชาย ภู่ทอง (2537) ก็พบว่า การปฏิบัติงานของกองร้อยในโรงเรียนตารวจภูธรมีการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่มิได้อยู่ใกล้ชิดกับงานของ ตารวจ และไม่
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับตารวจ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานีตารวจ จึงไม่ ต้องได้รับรู้การปฏิบัติงานของ
ตารวจ ไม่ได้ใส่ใจในการปฏิบัติงานของตารวจ นอกจากประชาชนมี ปัญหาที่ต้องไปติดต่อกับตารวจจึงรู้การ
ปฏิบัติงานเท่านั้น
ผลการวิจัย พบว่า การรั บรู้ ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ
ประชาชนสถานีตารวจภูธรตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีความแตกต่างกัน ในทุกด้าน คือ
การบริการทั่วไป การอานวยความยุติธรรมทางอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมและ
จัดการจราจร ความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชิดชัย สนั่นเสียง (2520) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขั้นต่าของครูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า เพศ และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของครู และสมนึก
ทองเอี่ยม (2528) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพงานต่อการรับรู้สภาพการปฏิบัติงานของครูใน
วิทยาลัย เกษตรกรรมชลบุรี พบว่า การรับรู้การปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา ตลอดจน ศรีผ่อง
จิ ตกรณ์กิ จ ศิล ป์ (2526) ได้ ศึกษาเรื่ อง การรั บรู้คุณภาพชีวิตของผู้ อาศั ยอยู่ในอาคารสงเคราะห์
ของการเคหแห่งชาติ เขตห้วยขวาง พบว่า อาชีพ ระดับการศึกษามีการรับรู้คุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยส่วนบุคคลมีลักษณะ ใกล้เคียงกัน ไม่ค่อยแตกต่างกัน
มาก จึงมีการรับรู้การปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ ประชาชนใกล้เคียงกัน ตลอดจนประชาชน
มีการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับกิจการของตารวจ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การบริการทั่วไป ควรปรับปรุงการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ เจ้าหน้าที่ตารวจคอยให้คาแนะนาไว้
บริการ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้บริการ และควรมีนางานมารวมกันที่ต้องบริการประชาชน
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ไว้จุดเดียวกัน ด้วยการเพิ่มโต๊ะให้ประชาชนกรอกคาร้องด้วยตนเอง พร้อมมีตัวอย่างแบบคาร้องแสดงไว้ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วของประชาชนที่มาใช้บริการ
การอานวยความยุติ ธ รรมทางอาญา ควรมี ก ารปรั บปรุ ง แก้ไ ข การปฏิ บั ติง านที่ เ กี่ย วกับ การ
สอบสวนให้สะดวกและรวดเร็ว ความสนับสนุนให้ตารวจได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมของ
พนักงานสอบสวนต่อให้บริการประชาชน และมีการนาวิทยาการตารวจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
สืบสวนและสอบสวน เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพ
และสถานการณ์ในพื้นที่ มีการควบคุมสั่งการเจ้าหน้าที่สายตรวจให้ไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเพิ่มการกระจายกาลังตารวจไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นได้
การควบคุมและจัดการจราจร ควรมีการปรับปรุงระบบการวางแผนจัดการจราจรให้สอดคล้องกับ
งานอื่ น และอานวยความสะดวกแก้ ไขปั ญ หาจราจรเฉพาะหน้ า ให้ ร วดเร็ว เพื่ อลดความเดื อ ดร้ อนให้ กั บ
ประชาชนได้ทันภาวการณ์ต่างๆ
ความร่ ว มมื อ และการประชาสั ม พั น ธ์ ควรมี ก ารส ารวจวิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนถึงความต้องาการต่อการปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาขน มีป้ายประกาศ
ข้อมูลข่าวสารภารกิจของตารวจ สนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและการปฏิบัติงาน
ต่า ง ๆ และมี ก ารดาเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิง รุ ก ในพื้ นที่ อ ย่ า งต่อ เนื่ อ งสม่าเสมอสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ
ประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ควรมีการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานีตารวจ และสภาพแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ สร้างภูมิทัศน์ที่ดี จัดให้มีป้ายแสดงที่ตั้งสถานี
ตารวจอย่างชัดเจน มีจุดเด่น จุดใกล้เคียง เข้าใจง่าย พร้อมทั้ง จัดทาแผนผังการบังคับบัญชา จัดทาผังการจัด
สถานที่ สายการบังคับบัญชา ง่ายต่อการเข้าพบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบการรับรู้การปฏิบัติงานของตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อ ประชาชน
จาแนกตามเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การปฏิบัติของตารวจตามโครงการโรงพัก เพื่อประชาชน
นอกจากปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ทัศนคติของประชาชนต่อตารวจ การรับรู้ข่าวสาร การติดต่อกับตารวจตาม
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน
3. ควรมีการติดตามและประเมินผลของสถานีตารวจภูธรมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

