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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็, 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีมี่ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา และอาชพี ต่างกนั, และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการ

และติดต่อราชการสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อใน

แต่ละประเภทงานบรกิาร ในช่วงเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน พ.ศ. 2556 จ�านวน 460 คนก�าหนดขนาดกลุม่

ตวัอย่างโดยสตูรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 214 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

วจิยั คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาความเชือ่มัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.92 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage)ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติการทดสอบได้แก่ t-test การทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) 

ผลการวจัิยพบว่า 1) ความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน

ระดบัปานกลางทัง้สามด้าน เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บรกิารประชาชนด้าน

การอ�านวยความยุติธรรมและด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ ตามล�าดบั 2) ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3) ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ล�าดับความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดย

สอดส่องดูแลตามจุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ควรยึดหลัก

ความถูกต้องตามหลกักฎหมายในการอ�านวยความยตุธิรรม ปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา สามารถให้ความ
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เป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู ้ให้บริการควรมีความ

กระตือรือร้นในขณะให้บริการ พร้อมทั้งให้บริการด้วยความเป็นมิตร มีเมตตาจิตคิดอ�านวยความสะดวกต่อ

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 five-

rating 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�าคัญของปัญหา

นับตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน หน่วยงานต�ารวจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีให้เข้า

กับระบอบการปกครองและสถานการณ์ในขณะนั้น และในวันที่ 17 ตุลาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาโอน

กรมต�ารวจ ข้ึนตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ไปจดัตัง้เป็น “ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต”ิ ซึง่เป็นส่วนราชการมฐีานะ 

เป็นกรมขึ้นตรงต่อส�านักนายกรัฐมนตรี โดยอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการปรับปรุง  

วางรากฐานต�ารวจ จงึมกีารเปลีย่นแปลงและอ�านาจหน้าที ่ปรบัปรงุแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกบัภารกจิ

บทบาทอ�านาจหน้าทีแ่ละวตัถปุระสงค์ในการจดัต้ังส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิร่วมทัง้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ และค�าสั่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีภารกิจหน้าที่หลักจะต้อง

คอยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้ในเรื่องต่างๆ เช่น มีหน้าท่ีต้องคอยป้องกันเหตุท่ีอาจ

เกิดขึ้นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

หรือบุคคลส�าคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศ เหตุร้ายซ่ึงกระทบกระเทือน หรืออาจกระทบกระเทือน

ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ การก่อวินาศกรรม หรือโจรกรรมเก่ียวกับคดีอาญา การด�าเนินการ

สบืสวนความผิดเกีย่วกบัคดีอาญา การก่อการร้าย หรอืการก่อความไม่สงบเรยีบร้อย การป้องกันการลกัลอบ

หรือขนส่งอาวุธสงคราม และยุทธปัจจัยรายใหญ่ การป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันการลักลอบเล่น

การพนนั การมัว่สมุอบายมขุ และสถานบรกิาร การป้องกนัการทจุรติเก่ียวกบัการเลอืกตัง้ระดบัต่าง ๆ  และ

อกีส่วนหนึง่นัน้ ข้าราชการต�ารวจกม็หีน้าทีจ่ะต้องคอยให้ความช่วยเหลอื คอื การให้บรกิารประชาชน อ�านวย

ความสะดวก การเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตลอดการตรวจและการ

รกัษาความปลอดภยับคุคล สถานที ่การเมอืง และการบรหิาร รวมทัง้การแสวงหาความร่วมมอืในการรกัษา

ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ (พลต�ารวจโท สุนทร ซ้ายขวัญ, 2549, หน้า 18)

การรกัษาความสงบเรยีบร้อยของประชาชนและสงัคม การปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้เกดิความเป็นธรรม

สงบเรียบร้อย การจดัระบบการจดัการและการบรหิารงานจงึต้องท�าให้เกิดความคล่องตวั รวดเรว็ เป็นอสิระ

ภายในกรอบของกฎหมายอยู่เสมอ เพื่อก้าวไปสู่ต�ารวจอาชีพ และในปี พ.ศ. 2554 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

จงึได้ก�าหนดกจิกรรมหลกัแนวทางการปฏบัิติหน้าทีเ่พือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามหลกัเกณฑ์การประเมนิผล

ตามนโยบายจึงมอบหมายภารกิจให้ทุกสถานีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 2 นโยบายหลักคือ 1) นโยบายการ

ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ได้แก่ (1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) ด้านการพัฒนาการบริหาร และ (3) ด้าน

การพฒันาประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน 2) นโยบายการให้ปฏบัิตหิน้าท่ีเฉพาะ เป็นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรง

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขช่วยเหลือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง กล่าวคือต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย

ไปในบรบิททัง้แปดด้าน คอื ด้านการให้บรกิาร ด้านการอ�านวยความยตุธิรรม ด้านการรกัษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการรักษาความมั่นคง ด้านประชาสัมพันธ์ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ด้านการ

บริหาร ด้านการจัดการจราจร และด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ,

2549, หน้า 1 - 2)
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สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบภาระหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการ

ปฏบิติัหน้าทีเ่พือ่รกัษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความม่ันคงภายในและการบ�าบัดทุกข์บ�ารงุสุขช่วยเหลือ

ป้องกันชวิีตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง กล่าวคอืต้องปฏบัิติหน้าท่ีไปตามนโยบายบรบิทท้ังแปดด้าน 

แต่เท่าทีผ่่านมาการปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ อาจยงัมข้ีอบ่งพร่องอยูห่ลายประการ เพราะจากการ

สงัเกตและได้สนทนาพูดคยุกับประชาชนทีม่าขอรบับรกิาร และผูท่ี้มาตดิต่อราชการในสถานตี�ารวจ เจ้าหน้าที ่

ต�ารวจบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และความส�านึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะด้านบริการ

ประชาชน ด้านการอ�านวยความยุติธรรม และด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยังพบว่า

มข้ีอบกพร่องอยูห่ลายประการ เช่น เจ้าหน้าทีต่�ารวจยงัมพีฤตกิรรมและท่าทกีารปฏบิตัหิน้าทีต่่อประชาชน

ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร และไม่ให้ความสนใจต่อผู้มาใช้บริการ ท�างานล่าช้าขาดความกระตือรือร้น ในการ

ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขความเดือดร้อนของประชาชน และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่าง ๆ และขาดความ

ยุติธรรมที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 

จงัหวัดร้อยเอด็ จึงมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาวจัิยเรือ่ง “ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อน�าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล

สารสนเทศ และเป็นแนวทางต่อการพฒันาแก้ไขปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภูธรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามคดิเหน็ทีม่ีต่อการปฏบิัตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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3.4  ประชาชนทีอ่าชพี ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอการปฏิบตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขต

ของการศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อในแต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือนธันวาคม 2557– มีนาคม 2558 

จ�านวน 460 คน

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 1)  ด้านการให้บริการประชาชน

 2)  ด้านการอ�านวยความยุติธรรม

 3)  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ พื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ท�าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4 สามารถน�าผลทีไ่ด้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางต่อการพฒันาแก้ไข

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

6. ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สึก การแสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใด

เร่ืองหน่ึงทัง้ทางบวกและทางลบ ในการวจิยัครัง้นี ้หมายถงึ ความคดิเห็นในทางบวกต่อการปฏิบตัหิน้าทีข่อง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชน หมายถึงประชาชนผูม้าติดต่อขอรบับรกิารแต่ละประเภทงานบรกิารในสถานตี�ารวจภธูร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

การปฏบิตัหิน้าท่ี หมายถงึ การปฏบิติัหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภูธรเสลภมู ิจังหวดั

ร้อยเอ็ด ซึ่งจะต้องอยู่ในระเบียบในการปฏิบัติหน้าเพื่อคอยดูแลความสงบสุข

ข้าราชการต�ารวจ หมายถึงข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายกระทรวงและได้รับมอบ

หมายให้ท�างานตามภารกิจ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี  

ที่ชอบพอใจ หรือประทับใจของประชาชนที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามนโยบายปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะใน 8 ด้านแต่น�ามา 3 ด้านได้แก่

1)  ด้านการให้บรกิารประชาชน หมายถงึการให้บริการด้วยความสุภาพ ยิม้แย้มแจ่มใส เป็นมติร 

อธัยาศยัด ีเอาใจใส่ กระตือรอืร้น และเต็มใจให้บรกิาร ให้ค�าแนะน�า หรอืตอบข้อซกัถามได้เป็นอย่างด ีซือ่สตัย์

สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

2)  ด้านการอ�านวยความยุติธรรมหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

ด�าเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลงั มคีวามโปร่งใสในการปฏบัิตหิน้าท่ี ไม่มวีาระซ่อนเร้น มคีวาม

ยุติธรรมเที่ยงธรรม และเที่ยงตรงในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความรวดเร็วในการด�าเนินการอย่างเท่าเทียม การ

ด�าเนินคดเีป็นไปอย่างเร่งด่วนเท่าเทียม การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม การสอบสวนมคีวาม

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย การช่วยเหลือคุ้มครอง ผู้เสียหาย พยาน และเหยื่อเป็นธรรม

3)  ด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิหมายถงึการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สนิของประชาชน มกีารสอดส่องดูแลตามจดุทีม่คีวามเสีย่งอย่างต่อเนือ่งจบัตรวจสถานทีอ่บายมขุ

เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน 

เข้มแข็งในระดับ สภ.เทศบาล อบต. ชุมชน หมู่บ้านจัดท�าโครงการปลอดยาเสพติด เช่น ในหมู่บ้านโรงเรียน

โรงงานและในชุมชนต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอย่างบูรณาการ จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างเครือข่าย

แนวร่วมการแจ้งเตือนภยัและให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน เช่น สายตรวจตดิป้ายแจ้งเตอืนกรณผีูขั้บข่ีจอด

รถจักรยานยนต์แล้วไม่ล็อครถ การไปที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วและใส่ใจการออกไปพบปะเยี่ยมเยือน

ประชาชนและผู้เสียหาย 

สถานีต�ารวจภูธร หมายถงึ สถานีต�ารวจทีไ่ด้รบัการแต่งตามพระราชบญัญัตพิทุธศกัราช พ.ศ. 2547 

ตามพระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิในท่ีนีห้มายถึง สถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สารนิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย

1)  เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ คือ  

(1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง

2)  อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ 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�าหรับสารนิพนธ์

ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า และ (3) อนุปริญญาขึ้นไป 

4)  อาชีพ หมายถึง อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามส�าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

อาชีพ คือ (1) เกษตรกรรม (2) ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว (3) รับจ้าง/ลูกจ้าง และ (4) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

ประชากรและกลุ่มตัวย่าง

ประชากร

ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

เทยีบสถติจิากบญัชรีายชือ่ในแต่ละประเภทงานบรกิาร ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2557– มนีาคม 2558 จ�านวน 

460 คน (สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ, 2557: อัดส�าเนา)

กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย

เทยีบสถติจิากบญัชรีายชือ่ในแต่ละประเภทงานบรกิาร ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2557– มนีาคม 2558 จ�านวน 

460 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 214 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43)

เทคนิค และวิธีการสุ่มตัวอย่าง

ผูวิ้จยัใช้เทคนคิวธิกีารสุม่ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) เป็นการ

สุ่มตัวอย่างโดยไม่ก�าหนดค่าความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกเข้ามาในกลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากไม่ทราบว่าโอกาสที่ตัวอย่างแต่ละหน่วยจะถูกเลือกมีมากน้อยเท่าใด ท�าให้ไม่สามารถคาดคะเน

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) ได้ ซึ่งมีวิธีการสุ่มอย่าง (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 

2548 : 63) ตามล�าดับ ดังนี้

1)  ก�าหนดกลุ่มประชากร (PopulationSize) ประชาชนผู้มารับบริการและติดต่อราชการสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทียบสถิติจากบัญชีรายชื่อในแต่ละประเภทงานบริการ ในช่วงเดือน

ธันวาคม 2557– มีนาคม 2558 จ�านวน 460 คน

2)  ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (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�านวณได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ�านวน 213.95 คน เพื่อให้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวนเต็มจึงปรับให้เป็น 214 คน 

3) ก�าหนดสัดส่วน และขนาด (Proportional to Size) โดยหาลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา  

ตามบัญชีรายชื่อที่ก�าหนดไว้ เพื่อค�านวณหาอัตราสัดส่วน โดยแบ่งสัดส่วนของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

จ�าแนกตามประเภทงานบริการ และเพศ เพื่อใช้เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร

 

 n
1
  =  

   n
1 

= จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 Ni = จ�านวนประชากร

 n = จ�านวนกลุ่มตัวอย่างรวม

 N = จ�านวนประชากรทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในคร้ังนี้ 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�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งออก

เป็น 3 ด้าน คอื ด้านการให้บรกิารประชาชนด้านการอ�านวยความยตุธิรรมและด้านการรกัษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยแบ่งระดับการวัดออกเป็น 

5 ระดับ คือ ความคิดเห็นมากที่สุด ความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นปานกลาง ความคิดเห็นน้อย และความ

คิดเห็นน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพื่อสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มีขั้นตอนดังนี้
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1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็

2. ร่างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และนิยามศัพท์เฉพาะท่ีก�าหนดไว้เก่ียวกับความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3. เสนออาจารย์ที่ปรึกษาขอค�าแนะน�าในการก�าหนดประเด็นค�าถามท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ตรวจสอบส�านวน ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของแบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่

ปรึกษาเสนอแนะ

4. เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสอดคล้องเที่ยงตรงทั้งโครงสร้างเนื้อหา (Con-

tent and Construct Validity) และส�านวนภาษา (Wording) จ�านวนสามท่าน 

  1)  พันต�ารวจตรีณัฐภัทร เสมานู วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ต�าแหน่ง สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีต�ารวจภูธรทุ่งเขาหลวง อ�าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  พันต�ารวจตรีเสรีภาพ พานา วุฒิการศึกษา ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัย

มหากฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ต�าแหน่ง สารวตัรธุรการ สถานตี�ารวจภธูรทุง่เขาหลวง อ�าเภอทุง่เขา

หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 3)  ดาบต�ารวจดุสิต ไชยโสภา วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ต�าแหน่ง ผูบ้งัคับหมูป้่องกันและปราบปราม สถานตี�ารวจภธูรเสลภูม ิอ�าเภอเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู ้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาได ้

ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องอีกครั้ง

6. น�าแบบสอบถามหาค่าดชันคีวามสอดคล้องของข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์หรอืเนือ้หา (Index 

of Item Objective consistence : IOC) ตามสูตรดังนี้ 

 สูตร IOC = 

 เมื่อ IOC  แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์

 ∑Χ   แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

 Ν    แทนจ�านวนผู้เชี่ยวชาญ

 ให้คะแนน   +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์

 ให้คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ตรงวัตถุประสงค์

 ให้คะแนน   -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค�าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

 โดยเลือกข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อค�าถามทั้งหมด จ�านวน 24 ข้อ มีค่า IOC 

อยู่ในช่วง 1.00 ซึ่งข้อค�าถามใช้ได้ทั้งหมด

7. น�าแบบสอบถามทีแ่ก้ไขปรบัปรงุแล้วไปทดลองใช้กบัประชาชนทีม่าตดิต่อขอรบับรกิารทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง (Try - out) แต่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างในเขตพืน้ทีส่ถานตี�ารวจภธูรเสลภมิู จงัหวดั

ร้อยเอ็ด จ�านวน 30 คน แล้วน�าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2548 : 35)
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 สูตร  rtt = 

 เมื่อ  k  = จ�านวนข้อค�าถามทั้งฉบับ

   s2
1
 = ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

   s2
x
 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม

  ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ0.92

8. น�าเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผูว้จิยัได้น�าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถึงผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จนครบกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้  

จ�านวน 214 คน 

2. ผูว้จิยัน�าแบบสอบถาม จ�านวน 214 ชดุ ตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูต้อง และน�าไปแจกให้กลุม่

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองโดยข้อค�าถามก�าหนด ค่าน�้าหนัก หรือ

คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ต (Likert) ซึ่งก�าหนดค่าคะแนน (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�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล�าดับขั้นตอน ดังนี้

1. น�าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ

2. น�าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้แล้วมาด�าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์

3. น�าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

4. วเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 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�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบตัวแปรที่มีจ�านวน 2 

กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA or F-test) ส�าหรับตัวแปรที่มากกว่า 

2 กลุ่มขึ้นไป ส�าหรับนัยส�าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ก�าหนดใช้ที่ระดับ .05

6. วเิคราะห์ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการแจกแจงความถี่

7. น�าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 

 1)  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence หรือ (IOC )

 2)  ค่าอ�านาจจ�าแนก 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)  การหาค่าความตรงตามเนือ้หาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective 

Congruence)

     IOC  =  
Ν
Χ∑

    เมื่อ IOC = ดชันคีวามสอดคล้องระหว่างวตัถปุระสงค์กับเนือ้หาหรอืระหว่าง

ข้อสอบกับวัตถุประสงค์
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3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
  1) ความถี ่(Frequency) 

2)ร้อยละ (Percentage) 
3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.3 สถิติทีใ่ช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) 
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ (F-test) 

สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1) การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective 

Congruence) 
 IOC   =  Ν

Χ∑  
เมื่อ  IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
∑X = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน 
N = จํานวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

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

r   =   
 
r แทนค่าอํานาจจําแนก 
X  แทนคะแนนของข้อที่หาค่าอํานาจจําแนก 
Y  แทนคะแนนรวมของทุกข้อ 

 
3) การหาคณุภาพของแบบสอบถาม(Alpha Coefficient)(บุญชม ศรสีะอาด, 2535) 

 
α=      

1k
k
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S
S1  

  
เมื่อ α แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

  k แทน จํานวนข้อของเครื่องมือวัด 
    แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
   แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
4) การหาคา่รอ้ยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128) 

2Si

2
tS

 = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน

     N = จ�านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

 2)  ค่าอ�านาจจ�าแนก (Item Total Correlation)(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 หน้า 40) 

  r   =  

  r แทนค่าอ�านาจจ�าแนก

  X  แทนคะแนนของข้อที่หาค่าอ�านาจจ�าแนก

  Y  แทนคะแนนรวมของทุกข้อ

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

  a	= 
1k

k
− 







 ∑
− 2

t

2
i

S
S1

 

  เมื่อ a แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

    k แทน จ�านวนข้อของเครื่องมือวัด

    
2Si  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ

    
2
tS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม

 4)  การหาค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128)

  P =  
N

X 100×

  P =  ค่าร้อยละ

  X = จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

  N =  จ�านวนประชากร

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

  X   =  

  X   =  ค่าเฉลี่ย

   =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม

  N  =  จ�านวนประชากร
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 6)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 

2540, หน้า 53)

  S  =  

  S  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

   =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ

  N  =  จ�านวนประชากร

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

   t   =   

 เมื่อ  t   = ค่าที-เทสท์ (t- test)

    X
 1
 , X

2
 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

    S
1
2 

, 
S

2
2 =  ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่1 และกลุ่มที่2 ตามล�าดับ

   n
1 ,
 n

2
 =  จ�านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล�าดับ

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

  F   = 

  F   = อัตราส่วนของความแปรปรวน

  MS
b
 = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม

  MS
w
 = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม

สรุปผล

ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อการปฏบิตัหินา้ทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวจัิย พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ�านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 62.62 

มีไม่เกิน 30 ปี จ�านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า จ�านวน 96 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.86 และอาชีพค้าขาย/อาชีพส่วนตัว จ�านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71
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ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการวจิยั พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ 

ปานกลางทั้งสามด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการประชาชนด้านการ

อ�านวยความยุติธรรมและด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามล�าดับ เมื่อแยกเป็นราย

ด้านสรุปได้ดังนี้ 

1)  ด้านการให้บริการประชาชน

 พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการประชาชน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ อยู่ในระดับมากสามข้อ และอยู่ในระดับปานกลางหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า  

“เจ้าหน้าทีม่คีวามเอาใจใส่ในขณะให้บรกิาร” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “เจ้าหน้าทีม่คีวาม

กระตือรือร้นให้บริการ”

2)  ด้านการอ�านวยความยุติธรรม

 พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากสองข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งเจ็ดข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า 

“ด�าเนินการแต่ละคดเีป็นไปตามล�าดบัก่อน-หลงั”ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 7 “การสอบสวนเป็น

ไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม”

3)  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวม อยู่ในระดับ 

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางทั้งหกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า 

“การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน”ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

น้อยทีสุ่ด คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การตรวจตราแหล่งอบายมขุเช่นบ่อนการพนนัสถานบรกิารตูม้้าซดีเีถือ่นโต๊ะสนุก๊

ซ่องโสเภณีฯลฯ”

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 

พบว่า 

 1)  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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 2)  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 3)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 4)  ประชาชนทีม่ ีอาชีพต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด 

โดยสรุปพบว่า ประชาชนได้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�าดับความถี่สูงไปหาต�่า สามอันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ต�ารวจควรเอาใจใส่ต่อ

การปฏิบัติหน้าที่โดยสอดส่องดูแลตามจุดต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้มากกว่าที่

เป็นอยู่ ควรยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมายในการอ�านวยความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไป

ตรงมา สามารถให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และเจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ให้

บรกิารควรมคีวามกระตือรอืร้นในขณะให้บรกิาร พร้อมทัง้ให้บรกิารด้วยความเป็นมติร มเีมตตาจติคดิอ�านวย

ความสะดวกต่อผู้มารับบริการอยู่เสมอ 

อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับปานกลางที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสามด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ

ประชาชนด้านการอ�านวยความยุติธรรมและด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ดีพอ

สมควร เพราะทางสถานตี�ารวจภธูรเสลภูม ิมุง่เน้นการปฏบัิตหิน้าทีเ่พือ่ให้เกดิประสทิธภิาพต่อการให้บรกิาร 

การอ�านวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการปฏิบัติหน้าที่ต้องให้มี

ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และการด�าเนนิการต้องเป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกักฎหมาย ตรวจ

สอบได้ และให้บริการประชาชนอย่างทัว่ถงึ ให้เป็นไปตามนโยบายการปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะซึง่ส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาตไิด้ก�าหนดไว้เป็นนโยบายใน 3 ด้าน แต่บางกรณกีารปฏบิตัหิน้าทีใ่นการให้บรกิาร เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ผู้ให้บริการอาจไม่เพียงพอ และมีข้อกฎหมาย ซึ่งอาจท�าให้เกิดความยุ่งยาก และล่าช้าต่อการให้บริการอยู่

บ้าง รวมถงึการปฏบิติัหน้าทีใ่นการอ�านวยความยติุธรรม อาจยงัไม่มีประสทิธภิาพมากนกั เพราะข้อกฎหมาย
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

มมีากมายท�าให้เกดิความล่าช้าในการบงัคับคดีอย่างเป็นธรรม และประชาชนอาจเหน็ว่าได้รบัความปลอดภยั

น้อย เพราะการดูแลสถานที่ที่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ต�ารวจมีจ�านวนน้อย ไม่สามารถเข้าไปดูแล และตรวจ

ตราแหล่งอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ ได้อย่างทั่วถึง  

อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิง 

ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

เม่ือพจิารณาความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมีต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน ซึ่งผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถน�ามาอภิปราย ดังนี้

1)  ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ ด้านการให้บรกิารประชาชน โดยรวม อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติ

หน้าที่ในด้านการให้บริการประชาชน ดีพอสมควร เพราะสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ ได้จัดเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

คอยดูแลให้การบริการประชาชนเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

และรกัษาความถกูต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจตอ่การปฏิบตัิหนา้ทีใ่ห้บรกิาร 

แต่บางกรณกีารปฏบัิติหน้าทีใ่นการให้บรกิาร เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูใ้ห้บรกิารอาจไม่เพยีงพอ และมข้ีอกฎหมาย 

ซึ่งอาจท�าให้เกิดความยุ่งยาก และล่าช้าต่อการให้บริการอยู่บ้าง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความ 

คดิเหน็ต่อการปฏบัิติหน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ด้านการให้บริการ

ประชาชน โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ จ่าสบิต�ารวจหญงิธญันนัท์ พรหมมา  

ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร 

จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการให้บริการประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ในขณะให้บริการ” มีค่า

แปลผลอยูใ่นระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภูธร

เสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็เจ้าหน้าทีค่อยให้บรกิารด้วยความเอาใจใส่ ดพีอสมควร เพราะสถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

ได้ก�าหนดให้ข้าราชการต�ารวจทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาขอรับบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการบริการให้มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจริญ เจษฎาวัลย์ กล่าวถึง ธรรมาภิบาลในมุมมองของการ

ปกครองแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องของการบริหารรัฐกิจ ท่ีเน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารของรัฐให้เป็น 

ผูท้ีม่คีณุภาพสูง และเป็นผูมี้จรยิธรรมภายใต้กรอบการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบรหิารการจดัการทีใ่ห้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญ ในข้อ 1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หมายถึง 

การก�าหนดให้บุคคล และองค์การที่มาจากการเลือกตั้งหรือจากการแต่งต้ัง ต้องมีความรับผิดชอบต่อ

สาธารณชนในการกระท�าของตนเองอย่างชัดเจน โดยสามารถอธิบายการตัดสินใจของตนได้
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นให้บริการ”” มีค่า

แปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอาจมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการไม่มากเท่าที่ควร 

อาจจะด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นประเดน็นีต้�า่กว่าข้ออืน่ๆ สอดคล้องกบัแนวคดิของ 

สดุจติ นิมติกลุ ได้กล่าวถงึองค์ประกอบของหลกัธรรมาภบิาลไว้ว่า “องค์ประกอบของธรรมาภบิาล เป็นการ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกระทรวงมหาดไทย ในข้อ 10) ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จะ

ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อประชาชน ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะเป็นตวัชีว้ดัส�าคญัใน

การประเมินความส�าเร็จของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 

2)  ด้านการอ�านวยความยุตธิรรม พบว่า ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบัิตหิน้าทีข่อง

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการอ�านวยความยุติธรรม โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การปฏบิตัหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การอ�านวยความยุติธรรม ดีพอสมควร เพราะต้องการให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อย่างเท่าเทียม แต่การปฏิบัติหน้าที่ในการอ�านวยความยุติธรรม อาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เพราะข้อ

กฎหมายมีมากมาย ท�าให้เกิดความล่าช้าในการบังคับคดีอย่างเป็นธรรม อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมี

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ

อ�านวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวงานวิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิง

ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการอ�านวยความยุติธรรม โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า “ด�าเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลัง”มี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภธูรเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ ได้ด�าเนนิการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดบัก่อน-หลงั เพราะสถานีต�ารวจภธูรเสลภมูิ 

ต้องการด�าเนินคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ยึดคลองความถูกใจ ด�าเนินการเป็นไปอย่าง

เที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งได้มีขั้นตอนเป็นไปตามก่อน และหลัง ให้อยู่ในความถูกต้อง 

ตามกรอบของกฎหมาย อาจด้วยเหตุน้ีจงึท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ในรายข้อนีส้งูกว่าทกุข้อ ซ่ึงสอดคล้อง

กบัแนวคดิของ ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ก�าหนดมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมเพือ่ข้าราชการและลกูจ้าง

ของส�านักงาน ก.พ.ร.ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชน ในข้อ 3) ต้องมีศีลธรรม คุณธรรม 

ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ไม่ท�าผิดระเบียบกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ เสียสละ 

ยดึหลักวิชาการและจรรยาวชิาชพี ไม่โอนอ่อนต่ออทิธพิลใดๆ มคีวามอดทน หรอืยบัยัง้ชัง่ใจต่อผลประโยชน์

ที่มีผู้เสนอให้

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 “การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม” มีค่า

แปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดพีอสมควร เพราะสถานตี�ารวจ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ภูธรเสลภูมิ ต้องการให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแต่การสอบสวนบางกรณี

อาจมีความล่าช้าเพราะอาจต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามล�าดับขั้นตอนตามข้อกฎหมาย และการสอบสวน

หาพยานหลักฐานต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ เจริญ เจษฎาวัลย์ กล่าวถึง ธรรมาภิบาลในมุมมองของการปกครองแห่งชาติ เป็นเรื่องของการ

บริหารรัฐกิจ ที่เน้นบทบาทของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารของรัฐให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพสูง และเป็นผู้มีจริยธรรม

ภายใต้กรอบการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่มอีงค์ประกอบขัน้พืน้ฐานทีส่�าคญั ในข้อ 2) ความโปร่งใส หมายถงึ การให้

สาธารณชนมีโอกาสรับรู้นโยบายและการด�าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจ

สอบได้

3) ด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ พบว่า ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการรกัษาความปลอดภยั

ในชวิีตและทรัพย์สินโดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจ

ภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ปฏบิติัหน้าทีใ่นด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ได้ดพีอสมควร 

แต่การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีต่�ารวจมจี�านวนไม่เพยีงพอต่อการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

เพราะการดูแลตามจุดเสี่ยงมีเพิ่มมากขึ้น การดูแลไม่ทั่วถึงเพราะข้อจ�ากัดของบุคลากร และข้อกฎหมายที่

ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้รวดเร็ว อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในด้านอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ สบิต�ารวจโทสถติ ใจโต ได้วจิยัเรือ่ง“ความพงึพอใจของประชาชน

ทีม่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ กองก�ากบัการสบืสวน ต�ารวจภธูร จงัหวดัสงขลา”ผลการวจิยั

พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 2 ที่ว่า “การให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อ

อยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน”มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ได้ให้ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

เมือ่อยูใ่นเคหสถาน ในเวลากลางวนัอยูพ่อสมควร เพราะสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิต้องการรบัผดิชอบต่อการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด อาจด้วยเหตุนี้

จงึท�าให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ในรายข้อนีส้งูกว่าทกุข้อสอดคล้องกบัแนวคดิของ ชาย เสวกิลุ ได้กล่าวว่า 

“ต�ารวจ” ถือเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญในการ

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พอที่จะสรุปบทบาทหน้าที่ของต�ารวจในประเทศไทย ในข้อ 3) ต�ารวจมี 

หน้าที่ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมิให้เป็นอันตราย (Protecting Life and Property) การ

ป้องกนัชวิีตและทรพัย์สนิของประชาชนนีเ้ป็นการป้องกันจากอนัตรายทุกอย่างเท่าทีอ่ยู่ในอ�านาจหน้าทีข่อง

ต�ารวจ มใิช่เป็นการป้องกนัจากโจรผูร้้ายเท่าน้ัน การปฏบิตัหิน้าท่ีของต�ารวจหลายประการ ทีเ่ป็นการป้องกนั

อันตรายอันเกิดจากการกระท�าตนเอง หรือเป็นการช่วยเหลือทางอ้อม เช่น การควบคุมจัดการจราจร

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “การตรวจตราแหล่งอบายมุข เช่น บ่อนการพนัน

สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ๊ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจับ
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ตรวจสถานที่อบายมุข เช่น บ่อนการพนัน สถานบริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ๊ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ อยู่พอ

สมควร เพราะเจ้าหน้าทีต้่องการให้ประชาชนได้รบัความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์มากทีส่ดุ แต่การปฏบิตัิ

หน้าทีค่อยดแูลสอดส่องตามจดุเสีย่ง มบีคุลากรเจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่เพียงพอต่อการปฏิบตังิาน จงึไม่สามารถ

ดูแลได้อย่างทั่วถึง อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ต�่ากว่าข้ออื่นๆซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ กองวิชาการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ได้ก�าหนดนโยบายเฉพาะในข้อ 1) ด้านความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ (1) ยดึหลกัตามกฎหมายโดยเคร่งครดั ปฏบิตักิารตามยทุธศาสตร์เชิงรกุตาม

หลักการป้องกันปราบปราม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว การจัดท�าข้อมูลท้องถิ่นตลอดจนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  

จนสามารถน�าข้อมูลมาจัดท�าแผนเผชิญเหตุ เพื่อทบทวนมาตรการการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์

และสภาพปัญหาในแต่ละห้วงเวลาได้อย่างเหมาะสม (2) เร่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท 

โดยเฉพาะคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และอาชญากรรมทุก

ประเภท รวมทั้งกลุ่มอิทธิพลหรือผู้ที่ให้ความคุ้มครองสนับสนุนการกระท�าผิดกฎหมายอย่างเฉียบขาด และ 

(3) กวดขันปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขหรือปัจจัย ท่ีเป็นสาเหตุไปสู่การประกอบ

อาชญากรรม เช่น บ่อนการพนัน เครื่องจักรกล (ไฟฟ้า) โสเภณี การบังคับค้าประเวณี สถานบริการผิด

กฎหมาย แหล่งผลิตหรือจ�าหน่ายวัตถุหรือสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1) เพศ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจัิยพบว่า ประชาชน

ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้

อภปิรายได้ว่า การทีป่ระชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิจะเกดิความคดิเห็นต่อสิง่ใดนัน้กข็ึน้อยูก่บั

ความชอบใจประทบัใจต่อสิง่นัน้ ซึง่การปฏิบัตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดั

ร้อยเอ็ด ด�าเนินการไปอย่างโปร่งใสเทีย่งธรรม จงึท�าให้ประชาชนทีม่เีพศต่างกนัมีความคดิเหน็ต่อการปฏบัิติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจ

ภธูร จงัหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จ่าสบิต�ารวจหญงิ

บุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
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รวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 2) อายุ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ แตกต่างกนั ผลการวจัิยพบว่า ประชาชน

ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า อายุของประชาชนเป็นเพียงสัญลักษณ์ให้รู้ว่าใครเกิดก่อนหลัง ซึ่งประชาชนแต่ละช่วงอายุ 

เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ ได้ด�าเนินการไปอย่างโปร่งใส

เท่ียงธรรม จงึท�าให้ประชาชนแต่ละช่วงอายทุีต่่างกนัมคีวามคดิเห็นต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิง 

ธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภธูร จงัหวดัศรสีะเกษ” ผลการทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั พบว่า ประชาชนท่ีมอีายตุ่างกนั 

มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจ่าสิบต�ารวจหญิงบุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัย

เร่ือง“ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเมอืงกาฬสนิธุ์ 

จงัหวดักาฬสนิธุ”์ ผลการเปรยีบเทยีบพบว่า ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 3)  ระดบัการศกึษา จากสมมติฐานการวจิยัท่ีว่า ประชาชนท่ีมรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวาม

คิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน ผล

การวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชน ไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาอะไรก็ตาม มีความคิด

เห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประชาชนแต่ละ

ระดับการศึกษา เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ ได้ด�าเนินการ

ไปอย่างโปร่งใสเที่ยงธรรม จึงท�าให้ประชาชนแต่ละระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

พบว่า ประชาชนทีม่ ีระดับการศึกษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ี ของข้าราชการต�ารวจ สถานี

ต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบ

ต�ารวจหญิงบุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ ได้วิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชน

ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมือง

กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน



Vol.5 No.1 January - June 2016114

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 4)  อาชพี จากสมมติฐานการวจัิยทีว่่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อการปฏบัิติ

หน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภูธรเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่าประชาชน

ที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

ประชาชน ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตาม มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ขึ้นอยู่กับอาชีพ แต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภธูรเสลภมิู จังหวัดร้อยเอด็ ทีม่คีวามเป็นธรรมเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นกลุม่อาชพีใด จงึท�าให้ประชาชน

แต่ละการอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ่าสิบต�ารวจหญิงธัญนันท์ พรหมมา ได้วิจัย

เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัด

ศรีสะเกษ” ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากการค้นพบจากผลการวิจัยท้ัง 3 

ด้าน คือ ด้านการให้บรกิารประชาชนด้านการอ�านวยความยตุธิรรมและด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัย์สนิ เพือ่ประโยชน์ในการปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเสลภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากถึงมากที่สุดต่อไป ผู้วิจัยจึงได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ จากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถือว่าประชาชนได้มีความสนใจได้แสดงความคิดต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 

จงัหวดัร้อยเอด็ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารปรับปรงุแก้ไข และยกระดบัการพฒันาโดยส่งเสรมิการปฏบิตัหิน้าที่

ในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป และควรพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดใน

โอกาสต่อไป

เมือ่พิจารณาความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบัิตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้าน พบว่า

1)  ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการให้บริการประชาชน โดยรวมอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการ

พัฒนาโดยส่งเสริมในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมาก

ที่สุดต่อไป

 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ท่ีว่า “เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ในขณะให้บริการ”  

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จงึควรรักษามาตรฐานนีไ้ว้และยกระดับการพฒันาโดยส่งเสริมการให้บรกิารของเจ้าหน้าทีต่�ารวจผูใ้ห้บรกิาร

ทีม่คีวามเอาใจใส่ต่อการให้บรกิาร เพือ่ให้ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นให้บริการ” มีค่าแปล

ผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้มีความกระตือรือร้น

ให้บริการ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ 

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

2)  ด้านการอ�านวยความยตุธิรรม พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบัิตหิน้าทีข่อง

ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ด้านการอ�านวยความยติุธรรมโดยรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุง

แก้ไข และยกระดับการพฒันาโดยด�าเนนิการในคดต่ีาง ๆ  ด้วยความยตุธิรรมเพือ่ให้ประชาชนมคีวามคิดเหน็

ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ในอยูใ่นระดบัมาก และ

มากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 2 ที่ว่า “ด�าเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลัง” 

มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาโดยด�าเนินการแต่ละคดีเป็นไปตามล�าดับก่อน-หลังและ

ให้มคีวามเป็นกบัทุกฝ่ายโดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เพือ่ให้ประชาชนมคีวามคิดเหน็ต่อการปฏบิตัิ

หน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 7 “การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม” มีค่า

แปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานีต�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 

จงึควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการพฒันาโดยจดัการสอบสวนให้มคีวามเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ภายหลงั เพือ่ให้ประชาชนมคีวามคิดเหน็ต่อการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจ

ภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

3)  ด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนทีมี่ต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจสถานีต�ารวจภธูรเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ ด้านการรกัษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้บริหารสถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรปรบัปรงุแก้ไข และยกระดบัการพฒันาโดยจดับคุลากรเจ้าหน้าทีต่�ารวจในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็น 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก  

และมากที่สุดต่อไป

 ข้อทีม่ีค่าเฉลี่ยมากทีส่ดุ คือขอ้ 2 ที่ว่า “การใหค้วามปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินเมือ่อยูใ่น

เคหสถาน ในเวลากลางวนั”มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดับปานกลาง ดงันัน้ ผูบ้ริหารสถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจังหวดั

ร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรเร่งปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนาโดยจัดบุคลากรเจ้าหน้าที่

ต�ารวจเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่ออยู่ในเคหสถาน ในเวลากลางวัน ให้เพียงพอ 

เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

 ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “การตรวจตราแหล่งอบายมขุเช่นบ่อนการพนนัสถาน

บริการตู้ม้า ซีดีเถื่อน โต๊ะสนุ้ก ซ่องโสเภณี ฯลฯ” มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานี

ต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรปรับปรุงแก้ไข และยกระดับการพัฒนา 

โดยจัดเจ้าหน้าท่ีต�ารวจคอยดูแลให้เพียงพอ และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจตราแหล่งอบายมุข 

อย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานตี�ารวจภธูรเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ ประเดน็ทีผู่ว้จิยั จะเสนอแนะให้ผูท้ีส่นใจ จะวจิยั

ต่อยอด ดังต่อไปนี้

1)  ควรวิจัยปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2)  ควรวิจัยแรงจูงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด

3)  ควรวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

 1)  ภาษาไทย

  (1)  หนังสือทั่วไป

กรกนก ทิพรส. (2545). องค์การและการจัดการ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

กัลยา วานิชบัญชา. (2548). สถิติส�าหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์

และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กิติมา ปรีดีดิลก. (2529). ทฤษฎีการบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ชนะการพิมพ์. 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 117

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

กลุธน ธนาพงศ์ธร. (2530). ประโยชน์การบริการ. พมิพ์ครัง้ท่ี 7. นนทบรุ ี: มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. (2543). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 

เกียรติพงษ์ มีเพียร. พันต�ารวจเอก รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.. (2545). คุณธรรมและจรรยาบรรณของ

ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ต�ารวจ. 

เจริญเจษฏาวัลย์. (2545). การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพอดีจ�ากัด. 

ชาย เสวิกุล. (2521). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

เดือน ค�าดี. (2536). ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์อักษร. 

ต�ารวจ.กรม. (2549). โครงการพัฒนาสถานีต�ารวจเพื่อประชาชนโรงพักเพื่อประชาชน.กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ต�ารวจ. 

ธงชัย สันติวงษ์. (2536). องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 

นิภาเมธธาวีชัย. (2543). วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สุริยาสาส์นจัดพิมพ์. 

ประสาท อิศรปรีดา. (2524). สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา.มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประเสริฐ เมฆมณี. (2532). ต�ารวจและกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 

ประกายรัตน์ สวุรรณ. (2548). คู่มอืการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 12 ส�าหรบั Windows. กรงุเทพมหานคร 

: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. การบริหารงานต�ารวจ. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส์. (2530).

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. รองศาสตราจารย์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับ

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พิทยา บวรวัฒนา. (2545). รัฐประศาสนศาสตร์ทฤษฎีและแนวการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

เพลินทิพย์โกเมศโสภา. (2544). การวางแผนการตลาด.กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2535). เอกสารการสอนวิชาองค์การและการจัดการงานบุคคล. กรุงเทพ 

มหานคร : ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ยงยุทธเกษสาคร. (2542). ภาวะผู้น�าและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ นานมีบุ๊ค

พับลิเคชั่นส์. 

. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมีบุคส์

พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด. 

ล้วน สายยศ และ องัคนา สายยศ.( 2540). เทคนคิการวจิยัทางการศกึษา. กรงุเทพมหานคร : สวุรียิาสาส์น. 

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. (2530). นิติเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. 

วิทยา ด่านธ�ารงกูล. (2546). หน้าที่การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด. 

วิชาการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ. กอง. (2544). รายงานประจ�าปี 2543. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ. 



Vol.5 No.1 January - June 2016118

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. (2541). จิตวิทยาพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ชีวาภิวัฒน์. 

ศริวิรรณ เสรรัีตน์ และสมชาย หริญักติติ. (2538). การบรหิารส�านกังานแบบใหม่. กรงุเทพมหานคร : พฒันา

ศึกษา. 

.(2545). พฤติกรรมขององค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์). พ.ศ. 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. (2542). ทฤษฏีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร. 

สงวนสุทธิเลิศอรุณ. (2529). ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร : อักษรบัณฑิต. 

สมยศ นาวีการ. (2545). การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์บรรณกิจ. 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์. (2522). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ

ส�านักงาน ก.พ..

สมพงษ์ เกษมสิน. (2526). การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 

สมัคร บุราวาศ. (2534). ปรัชญาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล. กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา. 

สนิทเหลือบุญนาค. (2529). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 

ส่งศรีชมภูวงศ์. (2547). การวิจัย.นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

สนัตสิขุ ไชยมงคล. (2543). การวดัทศันคติและบคุลกิภาพ. กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมิตร. 

เสนาะ ติเยาว์. (2514). การบริหารงานบุคล.กรุงเทพมหานคร : คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ. (2549). นโยบายเน้นหนักของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์กรมต�ารวจ. 

ส�านักงาน ก.พ.ร.. (2547). มาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของข้าราชการและลกูจ้างส�านกังาน ก.พ.ร..

กรุงเทพหานคร : ส�านักงาน ก.พ.ร.. 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ. กองวิชาการ. (2549). รายงานประจ�าปี 2549. (กรุงเทพมหานคร : ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ. 

สุนทร ซ้ายขวัญ. พลต�ารวจโท. (2538). การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ต�ารวจ. กรุงเทพมหานคร : บางกอกสาส์น. 

โสภาชู พิกุลชัย. (2548). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. (2537).

อเนกสุวรรณบัณฑิตและภาสกรอดุลพัฒนกิจ. จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพรสแอนด์

ดีไซน์จากัด. 

อุทุมพร จามรมาน. ศาสตราจารย์ ดร. การสุ่มตัวอย่างทางการศึกษา Sampling In Education). พิมพ์ครั้ง

ที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ฟันนี่พับบลิซชิ่ง จ�ากัด. (2548).

  (2)  เอกสาร และสิ่งที่ไม่ได้ตีพิมพ์

สถานีต�ารวจภธูรเสลภมู.ิ (2556. อดัส�าเนา) “แบบรายงานการบันทึกผูม้าขอรบัให้บรกิาร และตดิต่อราชการ

สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ ประจ�าปี (2556. ร้อยเอ็ด : สถานีต�ารวจภูธรเสลภูมิ



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 119

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   (3)  วิทยานิพนธ์/งานวิจัย

กนศรี ธุระทอง. (2545). “การประเมินผลโครงการโรงพักเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต�ารวจ 

นครบาลลมุพนี”ี. วทิยานพินธ์ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ. บัณฑติวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัรามค�าแหง. 

จันทกาญจน์ นกแก้ว. (2550). “การปฏิบัติงานตามบทบาทของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม”.

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ธัญนันท์ พรหมมา. จ่าสิบต�ารวจหญิง. (2553).“ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 

บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

นพดล เทยีนเพ่ิมพูน. พนัต�ารวจโท. (2546). “การปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมส�าหรบันกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ”. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏนครปฐม. 

บุศรินทร์ จันทร์เพ็ญ. จ่าสิบต�ารวจหญิง. (2553).“ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

รัฐณัฐธีร์ คงธนจารุเลิศ. จ่าสิบต�ารวจ. (2553). “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการ

ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธร อ�าเภอห้วยทับทัน 

จังหวัดศรีสะเกษ”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย. 

สมพงษ์ มีค�า.ดาบต�ารวจ. (2551). “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ต�ารวจด้านงาน

ป้องกนัอาชญากรรม สถานตี�ารวจภธูรวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา”. สารนพินธ์ศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

สถิต ใจโต. สิบต�ารวจโท.(2555).“ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการปฏบัิตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ 

กองก�ากับการสืบสวน ต�ารวจภูธร จังหวัดสงขลา”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.


