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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
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สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2) เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน, และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการ
และติดต่อราชการสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อใน
แต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 460 คนก�ำหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างโดยสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 214 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ (Reliability) ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.92
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบได้แก่ t-test การทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA or F-test)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางทัง้ สามด้าน เรียงจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการประชาชนด้าน
การอ�ำนวยความยุตธิ รรมและด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ตามล�ำดับ 2) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3) ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ล�ำดับความถี่สูงไปหาต�่ำ สามอันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจควรเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดย
สอดส่องดูแลตามจุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ควรยึดหลัก
ความถูกต้องตามหลักกฎหมายในการอ�ำนวยความยุตธิ รรม ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมา สามารถให้ความ
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เป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ให้บริการควรมีความ
กระตือรือร้นในขณะให้บริการ พร้อมทั้งให้บริการด้วยความเป็นมิตร มีเมตตาจิตคิดอ�ำนวยความสะดวกต่อ
ผู้มารับบริการอยู่เสมอ
ABSTRACT
This thematic paper was of the following objectives: 1) to study residents’ opinions
on police officers’ duty performance under Selaphum Police Station in Roi Et province’s
Selaphum district, 2) to compare the former’s opinions on police officers’ duty performance
under it, resting on variables of the former’s genders, ages, educational levels and occupations,
and 3) to regulate the former’s suggestions for the latter’s performance under it. The
population employed for the research comprised residents receiving services at the latter’s
police station set against the statistics of services recipients’ names as well as the service
types between May and June of B.E. 2554, earning 460 individual. The sampling group was
set against Taro Yamane’s table, it gained 214 subjects. The research instrument was fiverating scale questionnaires, possessing the reliability for the whole questions at 0.92. The
statistics executed for data analyses incorporated frequency, percentage, mean, standard
deviation, and referential statistics of t-test and F-test (One-way ANOVA). Outcomes of the
research summarized the following major findings: 1) Residents’ opinions on police officers’
duty performance under Selaphum Police Station in Roi Et province’s Selaphum district
was rated at the ‘neutral’ scale in the overall aspect. In term of a single aspect, three
aspects were also scored the same. Each of them placed in descending order of means
was aspects of: i) offering services to residents, ii) facilitating justice, and iii) providing life
and asset security respectively. 2) The hypothesis testing results revealed that variables of
the former’s genders, ages, educational levels and occupations showed no significant
differences in the latter’s duty performance under their police station in both the overall
aspect and a single one. 3) Residents’ suggestions in descending order of three frequencies
for expediting the latter’s duty performance under their police station that the latter should:
i) pay attention to their own duty performance by patrolling the assigned areas and the
risky ones more than they really were, ii) place more emphasis on rule of law for facilitating
justice by performing their duty straight forward that was able to treat every side fairly
without double standard, and iii) be enthusiastic while offering services, and offering
services with friendly gestures, having passion with the mind thinking of providing
convenience to service recipient as a rule.
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1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
นับตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน หน่วยงานต�ำรวจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่ให้เข้า
กับระบอบการปกครองและสถานการณ์ในขณะนั้น และในวันที่ 17 ตุลาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กรมต�ำรวจ ขึน้ ตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ไปจัดตัง้ เป็น “ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ” ซึง่ เป็นส่วนราชการมีฐานะ
เป็นกรมขึ้นตรงต่อส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการปรับปรุง
วางรากฐานต�ำรวจ จึงมีการเปลีย่ นแปลงและอ�ำนาจหน้าที่ ปรับปรุงแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจ
บทบาทอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ร่วมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และค�ำสั่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีภารกิจหน้าที่หลักจะต้อง
คอยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ในเรื่องต่างๆ เช่น มีหน้าที่ต้องคอยป้องกันเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
หรือบุคคลส�ำคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศ เหตุร้ายซึ่งกระทบกระเทือน หรืออาจกระทบกระเทือน
ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ การก่อวินาศกรรม หรือโจรกรรมเกี่ยวกับคดีอาญา การด�ำเนินการ
สืบสวนความผิดเกีย่ วกับคดีอาญา การก่อการร้าย หรือการก่อความไม่สงบเรียบร้อย การป้องกันการลักลอบ
หรือขนส่งอาวุธสงคราม และยุทธปัจจัยรายใหญ่ การป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันการลักลอบเล่น
การพนัน การมัว่ สุมอบายมุข และสถานบริการ การป้องกันการทุจริตเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ระดับต่าง ๆ และ
อีกส่วนหนึง่ นัน้ ข้าราชการต�ำรวจก็มหี น้าทีจ่ ะต้องคอยให้ความช่วยเหลือ คือ การให้บริการประชาชน อ�ำนวย
ความสะดวก การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดการตรวจและการ
รักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ การเมือง และการบริหาร รวมทัง้ การแสวงหาความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ (พลต�ำรวจโท สุนทร ซ้ายขวัญ, 2549, หน้า 18)
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคม การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
สงบเรียบร้อย การจัดระบบการจัดการและการบริหารงานจึงต้องท�ำให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว เป็นอิสระ
ภายในกรอบของกฎหมายอยู่เสมอ เพื่อก้าวไปสู่ต�ำรวจอาชีพ และในปี พ.ศ. 2554 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จึงได้กำ� หนดกิจกรรมหลักแนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล
ตามนโยบายจึงมอบหมายภารกิจให้ทุกสถานีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 2 นโยบายหลักคือ 1) นโยบายการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) ด้านการพัฒนาการบริหาร และ (3) ด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน 2) นโยบายการให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะ เป็นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขช่วยเหลือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง กล่าวคือต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย
ไปในบริบททัง้ แปดด้าน คือ ด้านการให้บริการ ด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรม ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการรักษาความมั่นคง ด้านประชาสัมพันธ์ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ด้านการ
บริหาร ด้านการจัดการจราจร และด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ,
2549, หน้า 1 - 2)
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สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมัน่ คงภายในและการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขช่วยเหลือ
ป้องกันชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนโดยตรง กล่าวคือต้องปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปตามนโยบายบริบททัง้ แปดด้าน
แต่เท่าทีผ่ า่ นมาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ อาจยังมีขอ้ บ่งพร่องอยูห่ ลายประการ เพราะจากการ
สังเกตและได้สนทนาพูดคุยกับประชาชนทีม่ าขอรับบริการ และผูท้ มี่ าติดต่อราชการในสถานีตำ� รวจ เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และความส�ำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะด้านบริการ
ประชาชน ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม และด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังพบว่า
มีขอ้ บกพร่องอยูห่ ลายประการ เช่น เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจยังมีพฤติกรรมและท่าทีการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ประชาชน
ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร และไม่ให้ความสนใจต่อผู้มาใช้บริการ ท�ำงานล่าช้าขาดความกระตือรือร้น ในการ
ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขความเดือดร้อนของประชาชน และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่าง ๆ และขาดความ
ยุติธรรมที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อน�ำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศ และเป็นแนวทางต่อการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน
2.3 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนทีม่ อี ายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นทีม่ ีตอ่ การปฏิบัตหิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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3.4 ประชาชนทีอ่ าชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขต
ของการศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้
4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อในแต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2557– มีนาคม 2558
จ�ำนวน 460 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการให้บริการประชาชน
2) ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม
3) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ พื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน
5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 สามารถน�ำผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางต่อการพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
6. ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก การแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ ทัง้ ทางบวกและทางลบ ในการวิจยั ครัง้ นี้ หมายถึง ความคิดเห็นในทางบวกต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
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ข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาชน หมายถึงประชาชนผูม้ าติดต่อขอรับบริการแต่ละประเภทงานบริการในสถานีตำ� รวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การปฏิบตั หิ น้าที่ หมายถึง การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งจะต้องอยู่ในระเบียบในการปฏิบัติหน้าเพื่อคอยดูแลความสงบสุข
ข้าราชการต�ำรวจ หมายถึงข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายกระทรวงและได้รับมอบ
หมายให้ท�ำงานตามภารกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี
ที่ชอบพอใจ หรือประทับใจของประชาชนที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะใน 8 ด้านแต่น�ำมา 3 ด้านได้แก่
1) ด้านการให้บริการประชาชน หมายถึงการให้บริการด้วยความสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส เป็นมิตร
อัธยาศัยดี เอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ ให้คำ� แนะน�ำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ซือ่ สัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
2) ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
ด�ำเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลัง มีความโปร่งใสในการปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่มวี าระซ่อนเร้น มีความ
ยุติธรรมเที่ยงธรรม และเที่ยงตรงในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความรวดเร็วในการด�ำเนินการอย่างเท่าเทียม การ
ด�ำเนินคดีเป็นไปอย่างเร่งด่วนเท่าเทียม การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม การสอบสวนมีความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย การช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหาย พยาน และเหยื่อเป็นธรรม
3) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ หมายถึงการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ของประชาชน มีการสอดส่องดูแลตามจุดทีม่ คี วามเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งจับตรวจสถานทีอ่ บายมุข
เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน
เข้มแข็งในระดับ สภ.เทศบาล อบต. ชุมชน หมู่บ้านจัดท�ำโครงการปลอดยาเสพติด เช่น ในหมู่บ้านโรงเรียน
โรงงานและในชุมชนต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างบูรณาการ จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างเครือข่าย
แนวร่วมการแจ้งเตือนภัยและให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน เช่น สายตรวจติดป้ายแจ้งเตือนกรณีผขู้ บั ขีจ่ อด
รถจักรยานยนต์แล้วไม่ล็อครถ การไปที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วและใส่ใจการออกไปพบปะเยี่ยมเยือน
ประชาชนและผู้เสียหาย
สถานีตำ� รวจภูธร หมายถึง สถานีตำ� รวจทีไ่ ด้รบั การแต่งตามพระราชบัญญัตพิ ทุ ธศักราช พ.ศ. 2547
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในทีน่ หี้ มายถึง สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สารนิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย
1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ คือ
(1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง
2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
(1) ไม่เกิน 30 ปี (2) 31 – 50 ปี และ (3) 51 ปีขึ้นไป
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3) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ส�ำหรับสารนิพนธ์
ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และ (3) อนุปริญญาขึ้นไป
4) อาชีพ หมายถึง อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามส�ำหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
อาชีพ คือ (1) เกษตรกรรม (2) ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว (3) รับจ้าง/ลูกจ้าง และ (4) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
ประชากรและกลุ่มตัวย่าง
ประชากร
ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
เทียบสถิตจิ ากบัญชีรายชือ่ ในแต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2557– มีนาคม 2558 จ�ำนวน
460 คน (สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ, 2557: อัดส�ำเนา)
กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
เทียบสถิตจิ ากบัญชีรายชือ่ ในแต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2557– มีนาคม 2558 จ�ำนวน
460 คน ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 214 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43)
เทคนิค และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิควิธกี ารสุม่ ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่ก�ำหนดค่าความน่าจะเป็นที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากไม่ทราบว่าโอกาสที่ตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกมีมากน้อยเท่าใด ท�ำให้ไม่สามารถคาดคะเน
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) ได้ ซึ่งมีวิธีการสุ่มอย่าง (ประกายรัตน์ สุวรรณ,
2548 : 63) ตามล�ำดับ ดังนี้
1) ก�ำหนดกลุ่มประชากร (PopulationSize) ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการสถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อในแต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2557– มีนาคม 2558 จ�ำนวน 460 คน
2) ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
ได้แก่			
สูตร		 n =
				 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
				 N = ขนาดของกลุ่มประชากร
				 e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
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แทนค่า n =
460  
						
						 1 + 460 (0.05)2
				 n =
213.95
จากการค�ำนวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�ำนวน 213.95 คน เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนเต็มจึงปรับให้เป็น 214 คน
3) ก�ำหนดสัดส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดยหาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา
ตามบัญชีรายชื่อที่ก�ำหนดไว้ เพื่อค�ำนวณหาอัตราสัดส่วน โดยแบ่งสัดส่วนของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำแนกตามประเภทงานบริการ และเพศ เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร
n1 =
n1
Ni
n
N

=
=
=
=

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนประชากร
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างรวม
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่สร้างขึ้นเองโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended) และแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งออก
เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการประชาชนด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรมและด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยแบ่งระดับการวัดออกเป็น
5 ระดับ คือ ความคิดเห็นมากที่สุด ความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นปานกลาง ความคิดเห็นน้อย และความ
คิดเห็นน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) มีขั้นตอนดังนี้
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1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
คิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ร่างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. เสนออาจารย์ที่ปรึกษาขอค�ำแนะน�ำในการก�ำหนดประเด็นค�ำถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตรวจสอบส�ำนวน ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาเสนอแนะ
4. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสอดคล้องเที่ยงตรงทั้งโครงสร้างเนื้อหา (Content and Construct Validity) และส�ำนวนภาษา (Wording) จ�ำนวนสามท่าน
1) พันต�ำรวจตรีณัฐภัทร เสมานู วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ต�ำแหน่ง สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีต�ำรวจภูธรทุ่งเขาหลวง อ�ำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
2) พันต�ำรวจตรีเสรีภาพ พานา วุฒิการศึกษา ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัย
มหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดต�ำแหน่ง สารวัตรธุรการ สถานีตำ� รวจภูธรทุง่ เขาหลวง อ�ำเภอทุง่ เขา
หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
3) ดาบต�ำรวจดุสิต ไชยโสภา วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่ง ผูบ้ งั คับหมูป่ อ้ งกันและปราบปราม สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ อ�ำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องอีกครั้ง
6. น�ำแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนือ้ หา (Index
of Item Objective consistence : IOC) ตามสูตรดังนี้
สูตร IOC =
เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
∑ Χ 		 แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
Ν
แทนจ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญ
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค�ำถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค�ำถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1
ถ้าแน่ใจว่าข้อค�ำถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
โดยเลือกข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�ำถามทั้งหมด จ�ำนวน 24 ข้อ มีค่า IOC
อยู่ในช่วง 1.00 ซึ่งข้อค�ำถามใช้ได้ทั้งหมด
7. น�ำแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบั ประชาชนทีม่ าติดต่อขอรับบริการทีไ่ ม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง (Try - out) แต่มลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างในเขตพืน้ ทีส่ ถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2548 : 35)
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สูตร rtt =
เมื่อ		 k = จ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งฉบับ
			 s21 = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
			 s2x = ความแปรปรวนของคะแนนรวม
		 ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ0.92
8. น�ำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้นำ� หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จนครบกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้
จ�ำนวน 214 คน
2. ผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถาม จ�ำนวน 214 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ถกู ต้อง และน�ำไปแจกให้กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยข้อค�ำถามก�ำหนด ค่าน�้ำหนัก หรือ
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ต (Likert) ซึ่งก�ำหนดค่าคะแนน (รองศาสตราจารย์พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2543 : 107) ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล�ำดับขั้นตอน ดังนี้
1. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ
2. น�ำแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้แล้วมาด�ำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
3. น�ำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวม รายด้าน และเป็น
รายข้อ แล้วแปลผลตามเกณฑ์ตัดสินผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
5. ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบตัวแปรที่มีจ�ำนวน 2
กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) ส�ำหรับตัวแปรที่มากกว่า
2 กลุ่มขึ้นไป ส�ำหรับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ก�ำหนดใช้ที่ระดับ .05
6. วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการแจกแจงความถี่
7. น�ำเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective
Congruence หรือ (IOC )
2) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์ รายข้อ (Item Total Correlation)
3) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบแอลฟา (Alpha Coefficient)
2. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
1) ความถี่ (Frequency)
2) ร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent)
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test)
สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1) การหาค่าความตรงตามเนือ้ หาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective
Congruence)
					 IOC = ∑ΝΧ
				 เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั เนือ้ หาหรือระหว่าง
ข้อสอบกับวัตถุประสงค์
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1) การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective
Congruence)
∑Χ
IOC =
Ν
ทยาลั
ยมหามกุ
ทยาลั
ทยาเขตร้
เมื่อ
IOC =
ดัวารสารมหาวิ
ชนีความสอดคล้
องระหว่
างวัตถุฏปราชวิ
ระสงค์
กับเนืย้อวิหาหรื
อ อยเอ็ด
ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์
ผลรวมของคะแนนความคิดดเห็เห็นนของผู
ของผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญแต่
ละคน
					 ∑X = = ผลรวมของคะแนนความคิ
วชาญแต่
ละคน
N
=
จํานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

					

N

= จ�ำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

2) ค่าอํานาจจําแนก (Item Total Correlation)(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40)

2) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (Item Total Correlation)(บุ
ญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40)
N XY − ( X )( Y )
		 r =

∑
∑ ∑
2
⎫ ⎧
2
X − (∑ X ) ⎬ ⎨ N ∑ Y 2 − (∑ Y )2 ⎫⎬

r

=

r
X
Y

แทนค่าอํานาจจําแนก
แทนคะแนนของข้อที่หาค่าอํานาจจําแนก
แทนคะแนนรวมของทุกข้อ

⎧
⎨N∑
⎩

⎭

⎩

⎭

		 r แทนค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
		 X แทนคะแนนของข้
อที่หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก Coefficient)(บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
3) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม(Alpha
		 Y แทนคะแนนรวมของทุกข้อ
α=

k ⎛
∑ S2
⎜1 − 2 i
k − 1 ⎜⎝
St

⎞
⎟⎟
⎠

3) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม(Alpha Coefficient)(บุญชม ศรีสะอาด, 2535)

α
แทน
2


		a = k k− 1 1 −k∑SS2 i  แทน
 S t  แทน
แทน
S
เมื่อ

2
i

2
t

ค่าสัมประสิทธิค์ วามเชื่อมั่น
จํานวนข้อของเครื่องมือวัด
ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

		 เมื่อ
a
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ร้อยละ (Percentage)
(นิภา เมธธาวี
				 4)k การหาค่าแทน
จ�ำนวนข้อของเครื
่องมือวัชดัย, 2543, หน้า 128)
S
				
แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
S
				
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
2
i

2
t

4) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128)
X × 100
		 P =
N

		 P =
		 X =
		 N =

ค่าร้อยละ
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวนประชากร

5) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55)
		X 		
		X 		
		
		 N		

=
= ค่าเฉลี่ย
= ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม
= จ�ำนวนประชากร
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6) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ,
2540, หน้า 53)
		 S		

=

		 S		
		
		 N		

= ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
= ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ
= จ�ำนวนประชากร

7) ทดสอบสมมติฐาน (t-test)(นิภา เมธธาวีชัย, 2543)
			 t 		 =
เมื่อ
			
			
			

t 		 =
X1 , X2=
S12 , S22 =
n1 , n2 =

ค่าที-เทสท์ (t- test)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ
ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่1 และกลุ่มที่2 ตามล�ำดับ
จ�ำนวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�ำดับ

8) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test)
		
		
		
		

F 		
F 		
MSb
MSw

=
= อัตราส่วนของความแปรปรวน
= ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
= ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

สรุปผล

ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�ำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 62.62
มีไม่เกิน 30 ปี จ�ำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ�ำนวน 96 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.86 และอาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว จ�ำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการประชาชนด้านการ
อ�ำนวยความยุติธรรมและด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามล�ำดับ เมื่อแยกเป็นราย
ด้านสรุปได้ดังนี้
1) ด้านการให้บริการประชาชน
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการประชาชน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ อยู่ในระดับมากสามข้อ และอยู่ในระดับปานกลางหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า
“เจ้าหน้าทีม่ คี วามเอาใจใส่ในขณะให้บริการ” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “เจ้าหน้าทีม่ คี วาม
กระตือรือร้นให้บริการ”
2) ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสองข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า
“ด�ำเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลัง”ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 7 “การสอบสวนเป็น
ไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม”
3) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า
“การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “การตรวจตราแหล่งอบายมุขเช่นบ่อนการพนันสถานบริการตูม้ า้ ซีดเี ถือ่ นโต๊ะสนุก๊
ซ่องโสเภณีฯลฯ”
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน
พบว่า
1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
4) ประชาชนทีม่ ี อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โดยสรุปพบว่า ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับความถี่สูงไปหาต�่ำ สามอันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจควรเอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่โดยสอดส่องดูแลตามจุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ ควรยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมายในการอ�ำนวยความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไป
ตรงมา สามารถให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ให้
บริการควรมีความกระตือรือร้นในขณะให้บริการ พร้อมทัง้ ให้บริการด้วยความเป็นมิตร มีเมตตาจิตคิดอ�ำนวย
ความสะดวกต่อผู้มารับบริการอยู่เสมอ
อภิปรายผล
ผู้วิจัยจ�ำแนกการอภิปรายผลตามล�ำดับหัวข้อได้ดังนี้
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลางที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ
ประชาชนด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมและด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ดีพอ
สมควร เพราะทางสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ มุง่ เน้นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการให้บริการ
การอ�ำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการปฏิบัติหน้าที่ต้องให้มี
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และการด�ำเนินการต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ตรวจ
สอบได้ และให้บริการประชาชนอย่างทัว่ ถึง ให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะซึง่ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติได้กำ� หนดไว้เป็นนโยบายใน 3 ด้าน แต่บางกรณีการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ผู้ให้บริการอาจไม่เพียงพอ และมีข้อกฎหมาย ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความยุ่งยาก และล่าช้าต่อการให้บริการอยู่
บ้าง รวมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการอ�ำนวยความยุตธิ รรม อาจยังไม่มปี ระสิทธิภาพมากนัก เพราะข้อกฎหมาย
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มีมากมายท�ำให้เกิดความล่าช้าในการบังคับคดีอย่างเป็นธรรม และประชาชนอาจเห็นว่าได้รบั ความปลอดภัย
น้อย เพราะการดูแลสถานที่ที่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีจ�ำนวนน้อย ไม่สามารถเข้าไปดูแล และตรวจ
ตราแหล่งอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ ได้อย่างทั่วถึง
อาจด้วยเหตุน้ีจึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ำรวจหญิง
ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน ซึ่งผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน�ำมาอภิปราย ดังนี้
1) ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการประชาชน โดยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านการให้บริการประชาชน ดีพอสมควร เพราะสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ ได้จัดเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
คอยดูแลให้การบริการประชาชนเพื่อบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
และรักษาความถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อการปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้บริการ
แต่บางกรณีการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการให้บริการ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูใ้ ห้บริการอาจไม่เพียงพอ และมีขอ้ กฎหมาย
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความยุ่งยาก และล่าช้าต่อการให้บริการอยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการ
ประชาชน โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จ่าสิบต�ำรวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา
ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร
จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการให้บริการประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ในขณะให้บริการ” มีค่า
แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าหน้าทีค่ อยให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ดีพอสมควร เพราะสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ
ได้ก�ำหนดให้ข้าราชการต�ำรวจทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาขอรับบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญ เจษฎาวัลย์ กล่าวถึง ธรรมาภิบาลในมุมมองของการ
ปกครองแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องของการบริหารรัฐกิจ ที่เน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารของรัฐให้เป็น
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพสูง และเป็นผูม้ จี ริยธรรมภายใต้กรอบการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการบริหารการจัดการทีใ่ ห้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญ ในข้อ 1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง
การก�ำหนดให้บุคคล และองค์การที่มาจากการเลือกตั้งหรือจากการแต่งตั้ง ต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนในการกระท�ำของตนเองอย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายการตัดสินใจของตนได้
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 109

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นให้บริการ”” มีค่า
แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอาจมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการไม่มากเท่าที่ควร
อาจจะด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประชาชน มีความคิดเห็นอยูใ่ นประเด็นนีต้ ำ�่ กว่าข้ออืน่ ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สุดจิต นิมติ กุล ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว้วา่ “องค์ประกอบของธรรมาภิบาล เป็นการ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกระทรวงมหาดไทย ในข้อ 10) ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จะ
ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ะเป็นตัวชีว้ ดั ส�ำคัญใน
การประเมินความส�ำเร็จของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
2) ด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การอ�ำนวยความยุติธรรม ดีพอสมควร เพราะต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อย่างเท่าเทียม แต่การปฏิบัติหน้าที่ในการอ�ำนวยความยุติธรรม อาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เพราะข้อ
กฎหมายมีมากมาย ท�ำให้เกิดความล่าช้าในการบังคับคดีอย่างเป็นธรรม อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
อ�ำนวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวงานวิจัยของ จ่าสิบต�ำรวจหญิง
ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า “ด�ำเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลัง”มี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำ� เนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลัง เพราะสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ
ต้องการด�ำเนินคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ยึดคลองความถูกใจ ด�ำเนินการเป็นไปอย่าง
เที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้มีขั้นตอนเป็นไปตามก่อน และหลัง ให้อยู่ในความถูกต้อง
ตามกรอบของกฎหมาย อาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประชาชนมีความคิดเห็นในรายข้อนีส้ งู กว่าทุกข้อ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำ� หนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพือ่ ข้าราชการและลูกจ้าง
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร.ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชน ในข้อ 3) ต้องมีศีลธรรม คุณธรรม
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ไม่ท�ำผิดระเบียบกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ เสียสละ
ยึดหลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ มีความอดทน หรือยับยัง้ ชัง่ ใจต่อผลประโยชน์
ที่มีผู้เสนอให้
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 “การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม” มีค่า
แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดีพอสมควร เพราะสถานีตำ� รวจ
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ภูธรเสลภูมิ ต้องการให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแต่การสอบสวนบางกรณี
อาจมีความล่าช้าเพราะอาจต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามล�ำดับขั้นตอนตามข้อกฎหมาย และการสอบสวน
หาพยานหลักฐานต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เจริญ เจษฎาวัลย์ กล่าวถึง ธรรมาภิบาลในมุมมองของการปกครองแห่งชาติ เป็นเรื่องของการ
บริหารรัฐกิจ ที่เน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารของรัฐให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสูง และเป็นผู้มีจริยธรรม
ภายใต้กรอบการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ มีองค์ประกอบขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ ในข้อ 2) ความโปร่งใส หมายถึง การให้
สาธารณชนมีโอกาสรับรู้นโยบายและการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจ
สอบได้
3) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ได้ดพี อสมควร
แต่การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจมีจำ� นวนไม่เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
เพราะการดูแลตามจุดเสี่ยงมีเพิ่มมากขึ้น การดูแลไม่ทั่วถึงเพราะข้อจ�ำกัดของบุคลากร และข้อกฎหมายที่
ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้รวดเร็ว อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีความคิดเห็นในด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิบต�ำรวจโทสถิต ใจโต ได้วจิ ยั เรือ่ ง“ความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ กองก�ำกับการสืบสวน ต�ำรวจภูธร จังหวัดสงขลา”ผลการวิจยั
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง
		ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 2 ที่ว่า “การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อ
อยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน”มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติ
หน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
เมือ่ อยูใ่ นเคหสถาน ในเวลากลางวันอยูพ่ อสมควร เพราะสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ ต้องการรับผิดชอบต่อการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด อาจด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้ประชาชนมีความคิดเห็นในรายข้อนีส้ งู กว่าทุกข้อสอดคล้องกับแนวคิดของ ชาย เสวิกลุ ได้กล่าวว่า
“ต�ำรวจ” ถือเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พอที่จะสรุปบทบาทหน้าที่ของต�ำรวจในประเทศไทย ในข้อ 3) ต�ำรวจมี
หน้าที่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมิให้เป็นอันตราย (Protecting Life and Property) การ
ป้องกันชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนนีเ้ ป็นการป้องกันจากอันตรายทุกอย่างเท่าทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
ต�ำรวจ มิใช่เป็นการป้องกันจากโจรผูร้ า้ ยเท่านัน้ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องต�ำรวจหลายประการ ทีเ่ ป็นการป้องกัน
อันตรายอันเกิดจากการกระท�ำตนเอง หรือเป็นการช่วยเหลือทางอ้อม เช่น การควบคุมจัดการจราจร
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การตรวจตราแหล่งอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน
สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ๊ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจับ
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ตรวจสถานที่อบายมุข เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ๊ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ อยู่พอ
สมควร เพราะเจ้าหน้าทีต่ อ้ งการให้ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์มากทีส่ ดุ แต่การปฏิบตั ิ
หน้าทีค่ อยดูแลสอดส่องตามจุดเสีย่ ง มีบคุ ลากรเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน จึงไม่สามารถ
ดูแลได้อย่างทั่วถึง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ต�่ำกว่าข้ออื่นๆซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ กองวิชาการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ก�ำหนดนโยบายเฉพาะในข้อ 1) ด้านความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ (1) ยึดหลักตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์เชิงรุกตาม
หลักการป้องกันปราบปราม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว การจัดท�ำข้อมูลท้องถิ่นตลอดจนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
จนสามารถน�ำข้อมูลมาจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ เพื่อทบทวนมาตรการการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาพปัญหาในแต่ละห้วงเวลาได้อย่างเหมาะสม (2) เร่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท
โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และอาชญากรรมทุก
ประเภท รวมทั้งกลุ่มอิทธิพลหรือผู้ที่ให้ความคุ้มครองสนับสนุนการกระท�ำผิดกฎหมายอย่างเฉียบขาด และ
(3) กวดขันปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัย ที่เป็นสาเหตุไปสู่การประกอบ
อาชญากรรม เช่น บ่อนการพนัน เครื่องจักรกล (ไฟฟ้า) โสเภณี การบังคับค้าประเวณี สถานบริการผิด
กฎหมาย แหล่งผลิตหรือจ�ำหน่ายวัตถุหรือสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เพศ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ การทีป่ ระชาชนไม่วา่ จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะเกิดความคิดเห็นต่อสิง่ ใดนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั
ความชอบใจประทับใจต่อสิง่ นัน้ ซึง่ การปฏิบัตหิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด�ำเนินการไปอย่างโปร่งใสเทีย่ งธรรม จึงท�ำให้ประชาชนทีม่ เี พศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จ่าสิบต�ำรวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจ
ภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จ่าสิบต�ำรวจหญิง
บุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
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รวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2) อายุ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ประชาชน
ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า อายุของประชาชนเป็นเพียงสัญลักษณ์ให้รู้ว่าใครเกิดก่อนหลัง ซึ่งประชาชนแต่ละช่วงอายุ
เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ ได้ด�ำเนินการไปอย่างโปร่งใส
เทีย่ งธรรม จึงท�ำให้ประชาชนแต่ละช่วงอายุทตี่ า่ งกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ำรวจหญิง
ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ
สถานีตำ� รวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจ่าสิบต�ำรวจหญิงบุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัย
เรือ่ ง“ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ”์ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษา จากสมมติฐานการวิจยั ทีว่ า่ ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน ผล
การวิจยั พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชน ไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาอะไรก็ตาม มีความคิด
เห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประชาชนแต่ละ
ระดับการศึกษา เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ ได้ด�ำเนินการ
ไปอย่างโปร่งใสเที่ยงธรรม จึงท�ำให้ประชาชนแต่ละระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จ่าสิบต�ำรวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
พบว่า ประชาชนทีม่ ี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานี
ต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบ
ต�ำรวจหญิงบุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชน
ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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4) อาชีพ จากสมมติฐานการวิจยั ทีว่ า่ ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าประชาชน
ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาชน ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตาม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพ แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ คี วามเป็นธรรมเสมอภาค ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ อาชีพใด จึงท�ำให้ประชาชน
แต่ละการอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ำรวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัย
เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัด
ศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบจากผลการวิจัยทั้ง 3
ด้าน คือ ด้านการให้บริการประชาชนด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรมและด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุดต่อไป ผู้วิจัยจึงได้น�ำมาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ
สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ จากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถือว่าประชาชนได้มีความสนใจได้แสดงความคิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าที่
ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป และควรพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดใน
โอกาสต่อไป
เมือ่ พิจารณาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน พบว่า
1) ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการประชาชน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการ
พัฒนาโดยส่งเสริมในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมาก
ที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ในขณะให้บริการ”
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้และยกระดับการพัฒนาโดยส่งเสริมการให้บริการของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจผูใ้ ห้บริการ
ทีม่ คี วามเอาใจใส่ตอ่ การให้บริการ เพือ่ ให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นให้บริการ” มีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้มีความกระตือรือร้น
ให้บริการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป
2) ด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรมโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุง
แก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยด�ำเนินการในคดีตา่ ง ๆ ด้วยความยุตธิ รรมเพือ่ ให้ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยูใ่ นระดับมาก และ
มากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 2 ที่ว่า “ด�ำเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลัง”
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยด�ำเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�ำดับก่อน-หลังและ
ให้มคี วามเป็นกับทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เพือ่ ให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 7 “การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม” มีค่า
แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดการสอบสวนให้มคี วามเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ภายหลัง เพือ่ ให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป
3) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดบุคลากรเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก
และมากที่สุดต่อไป
ข้อทีม่ ีคา่ เฉลี่ยมากทีส่ ดุ คือข้อ 2 ที่ว่า “การให้ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินเมือ่ อยูใ่ น
เคหสถาน ในเวลากลางวัน”มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดบุคลากรเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน ให้เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “การตรวจตราแหล่งอบายมุขเช่นบ่อนการพนันสถาน
บริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานี
ต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนา
โดยจัดเจ้าหน้าที่ต�ำรวจคอยดูแลให้เพียงพอ และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราแหล่งอบายมุข
อย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั จะเสนอแนะให้ผทู้ สี่ นใจ จะวิจยั
ต่อยอด ดังต่อไปนี้
1) ควรวิจัยปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ควรวิจัยแรงจูงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
3) ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ
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