ก
งานวิจัยเรื่อง : ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่
สถานีตํารวจภูธรบางกรวย
ผูวิจัย :

สุวัตถิ์ ไกรสกุล
จุฑาภรณ คงรักษกวิน

ปที่ทําวิจัย :

2554

บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ งนี้มีวั ต ถุประสงค เพื่อ สํ ารวจระดับ ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรบางกรวยและศึกษาปจจัยที่สัมพันธ
กับความพึงพอใจโดยการศึกษาวิจัยใชการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือประชาชนที่เขาใชบริการกับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ระหวาง
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวมจํานวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อการวิเคราะหทาง
สถิติ ประกอบดว ย คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-test จาก
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา 1) ประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สถานี
ตํารวจภูธรบางกรวย มีค วามพึงพอใจตอการใหบริก ารของพนัก งานสอบสวนในระดับดีมาก
2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือนที่มาใชบริการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขต
พื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ไมแตกตางกัน
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ABSTRACT

The objectives of this study were to servey the degree of satisfaction of people
and factors affecting towards satisfaction of people for work performance of
investigators in Bangkruay Police Station area and factors associated with study
satisfaction used survey research (Survey Research) Sample group used in the research
were people who used the service of investigators in Bangkruay Police Station area
from November to December 2013,(B.E. 2556) total 200 people. The tools used in
collecting data were questionnaires. In the data analysis, the researcher used computer
program for statistical analysis, containing statistics of percentage, mean, standard
deviation, t-test, F-test from one way ANOVA.
The result of study found that 1) people who used the service of investigators
of Bangkruay Police Station area had satisfaction with the service of investigators in
very good level; 2) the result of hypothesis test found that people who used the service,
having different genders, age, education level, occupation and monthly income did not
have different satisfaction towards service of investigators in Bangkruay Police Station
area.
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รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี เนื่องดวยเพราะความเมตตากรุณาและให
คําแนะนํา ชวยเหลือ จากทานอาจารย รศ.พินิจ ทิพยมณี ผูซึ่งมีสวนสําคัญอยางมาก โดยทานได
สละเวลามีคาของทานชวยรับเปนอาจารยที่ปรึกษา ใหความรูตลอดจนใหแนวทางในการจัดทําวิจัย
ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งรายงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทาน รศ.ดร.ชาติชาย พณานานนท ผูอํานวยการศูนยวิจัยและ
พัฒนา อาจารยจุฑามาศ ชูจินดา รวมถึงบุคลากรของศูนยวิจัยและพัฒนาที่ไดใหความสะดวกและ
คําแนะนําอันเปนประโยชนหลายประการ ตลอดจนขอขอบคุณผูเขียนหนังสือ ตํารา เอกสารตาง ๆ
ที่ผูเขียนไดนํามาใชเปนแนวทางในการเรียบเรียงและเขียนวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารยปรเมศวร ศิริรักษคณบดีคณะนิติศาสตรและอาจารยธรรมกิตติ์
ขวัญเกื้อ หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร ซึ่งเปนผูคอยใหคําแนะนําอันเปนประโยชนและใหกําลังใจ
ในการจัดทํารายงานการวิจัย
สุดทายหากวิจัยเลมนี้มีคุณประโยชนอยูบางไมมากก็นอย ขาพเจาขอมอบความดีใหแก
บิดามารดา ครู อาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและวางรากฐานชีวิตใหแกขาพเจา แตหาก
วิจัยเลมนี้มีขอบกพรองประการใดผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว
คณะผูวิจัย

ง

สารบัญ
หนา
บทคัดยอไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
1.1 สภาพความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 คําถามในการวิจัย
1.4 ประโยชนของงานวิจัย
1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีกับความพึงพอใจ
2.2 ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจในการบริการ
2.3 ความหมายของการบริการ
2.4 คุณสมบัติของผูใหบริการ
2.5 มนุษยสัมพันธกับการใหบริการ
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตํารวจกับการบริการประชาชน
2.7 โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน
2.8 องคกรที่ทําหนาที่สอบสวนฟองรองของประเทศไทย
2.9 การสอบสวนคดีอาญาที่อยูในอํานาจหนาทีข่ องเจาพนักงานตํารวจ
2.10 หลักการสอบสวนและความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ก
ข
ค
ง
จ
1
1
3
3
4
4
5
7
7
8
11
18
22
27
28
32
33
34
39
42

จ

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ประชาการและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล

43
43
43
45
45
46

4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการที่สถานีตํารวจ

46

4.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขต

49

พื้นที่สถานีตํารวจภูธรบางกรวย
4.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงาน

55

สอบสวนเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรบางกรวยตอการใหบริการในแตละดาน
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

59

5.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจ

59

5.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน

60

5.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงาน

61

สอบสวน ในเขตพื้นที่ สน.บางกรวย จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
และรายได
5.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนตอการใหบริการของ

61

พนักงานสอบสวน ในเขตพื้นที่ สน.บางกรวย
5.5 อภิปรายผล

62

5.6 ขอเสนอแนะ

64

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผูวิจัย

65

ฉ

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.17

จําแนกเพศ
จําแนกอายุ
จําแนกตามการศึกษา
จําแนกตามประเภทอาชีพ
จําแนกตามชวงระดับเงินเดือน
ดานบุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวน
ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา
ดานความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน
ดานการใหบริการอยางเพียงพอเหมาะสม
ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
ดานการใหบริการอยางกาวหนา
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นทีส่ ถานีตํารวจภูธรบางกรวย จําแนกตามอายุ
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่
แตกตางกันตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สถานี
ตํารวจภูธรบางกรวย
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นทีส่ ถานีตํารวจภูธรบางกรวย จําแนกตามอาชีพ
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีรายไดตอเดือนที่
แตกตางกันตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นทีส่ ถานี
ตํารวจภูธรบางกรวย

46
47
47
48
49
49
50
51
52
53
54
54
55
56
56

57
57

บทที่ 1
บทนํา
1.1 สภาพความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตํารวจในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งกฎหมายใหอํานาจหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน ภารกิจของตํารวจเปนงานที่ตองควบคุมสังคม เพื่อใหคนในสังคมไดรับความคุมครอง
ในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติหนาที่หลักของตํารวจก็คือ การควบคุมใหเปนไปตามบรรทัดฐาน
ทางสังคม งานของตํารวจจึงมีขอบเขตกวางขวางทั้งในดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
การควบคุมความประพฤติของบุคคลบางจําพวก และการใหบริการดานตาง ๆ แกสมาชิกในสังคม
อันเปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นจึงเปนหนวยงานที่สําคัญมี
อิทธิพลตอประชาชนและสังคมอยางมาก
สถานีตํารวจภูธรบางกรวย เปน หนวยงานราชการที่อยูใ นสังกัด ของสํานัก งานตํารวจ
แหงชาติ มีภารกิจที่สําคัญทั้งหมด 5 ดาน คือ (1) งานอํานวยการ (2) งานปองกันและปรามปราบ
(3) งานสอบสวน (4) งานสืบสวน และ (5) งานจราจร อันเปนงานที่มีลักษณะเพื่อเปนการรักษา
ความสบงเรียบรอยใหเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งในทางกฎหมายปกครองเรียกงานลักษณะดังกลาววาเปน
“บริก ารสาธารณะ” ซึ่งหมายถึง กิจ กรรมที่รัฐมีหนาที่ตองจัด ทําเพื่อสนองความตองการใหกับ
ประชาชน ซึ่งความตองการของประชาชน ประการหนึ่งก็คือ ตองการความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพราะเพื่อมนุษยมาอยูรวมตัวกันเปนสังคมยอมตองมี การแขงขันตอสูแยงชิงกันในเรื่อง
ตาง ๆ ดังนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจึงเปนสิ่งหนึ่งที่ประชาชนมีความตองการ
ในหลัก อาชญาวิทยา อาชญากรรมเปนพฤติก รรมทางสังคมอยางหนึ่ง และปญหาของ
อาชญากรรมเปน ปญหาที่นําความเสียหายมาสูสังคม ทั้งในดานชี วิต และทรัพยสิน โดยสงผล
กระทบตอสังคมในดานเศรษฐกิจ การเมืองและดานอื่น ๆ นับเปนปญหาและอุปสรรคอยางยิ่งตอ
การพัฒนาสังคม ในทางกฎหมายจําแนกประเภทอาชญากรรมดวยการถือเอาความรายแรงของการ
กระทําผิดเปนเกณฑ ซึ่งหากเกิดขึ้นและเปนความผิดแลวถือวาเปนคดีอาญา คดีอาญา ไดแก คดี
ความผิด เกี่ยวกับชีวิต เชน ฆาผูอื่นตาย ความผิดเกี่ยวกับรางกาย เชน ทํารายรางกายผูอื่นไดรับ
อันตรายแกกายและจิตใจ หรือความผิด เกี่ยวกับทรัพยสิน เชน ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย
ปลนทรัพย กรรโชก ฉอโกง ยักยอก โกงเจาหนี้ ทําใหเสียทรัพย บุกรุก เปนตน
ในการควบคุมอาชญากรรมนั้น กระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดแก ตํารวจ อัยการ ศาลและ
ราชทัณ ฑ ตํารวจ เปน ดานแรกในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งมีหนาที่รับผิด ชอบในการรวบรวม
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พยานหลักฐาน เพื่อนําขึ้นสูการฟองคดีของอัยการ และการดําเนินคดีของศาลตอไป ทั้งนี้ผูกระทํา
ความผิดจะไดรับการลงโทษเปนการตอบแทนแกการกระทําหรือไมนั้นขึ้นอยูกับพยานหลักฐานที่
ตํารวจจะรวบรวมไดในเบื้องตนเปนสําคัญในสวนของตํารวจ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 131จะกําหนดใหพนักงานสอบสวนเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทั้งหมด
และวินิจฉัยตามรูปคดีจากพยานหลักฐานวาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิด
ซึ่งตามหลักแลวตํารวจที่ตองปฏิบัติหนาที่โดยตรงไดแก เจาหนาที่ฝายสอบสวน ซึ่งไดแก สารวัตร
สอบสวน รองสารวัตรสอบสวนหรือพนักงานสอบสวน ที่ตองดําเนินการสอบสวนคดีอาญาทุก
ประเภท และตองรับผิดชอบสํานวนการสอบสวน เริ่มตั้งแตรับคํารองทุกข จนกระทั่งถึงขั้นการ
พิจารณาคดีในชั้นศาล
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน คือผูที่ทําหน าที่โดยตรงที่เกี่ยวของกับประชาชน
โดยเฉพาะดานคดีอาญาจะตองประสบคลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่และตางพื้นที่ที่เกี่ยวของกับคดี
ที่ตนกระทําอยู ดังนั้น การรับผิดสอบตอสํานวนการสอบสวนจํานวนหลายสํานวน ยอมกอใหเกิด
ขอบกพรอง มีภาวะอารมณที่เปลี่ยนแปลงไปตามแรงกดดันของคดีที่เพิ่มขึ้นอยางมาก แตพนักงาน
สอบสวนและกําลังตํารวจไมไดเพิ่มขึ้นแตอยางใด
นอกจากนี้ประชาชนตองเขาใจดวยวา พนักงานสอบสวนไมไดมีความรูหรือความชํานาญ
ในตัวบทกฎหมายทุก ๆ ฉบับ ดังนั้นการทําใหพนักงานสอบสวนทุกคนมีความรูความชํานาญคดีทุก
ประเภทจึงเปนไปไมได และการที่จ ะตอบสนองความตองการของประชาชน ผูเสียหาย หรือเจา
ทุกข จึงกระทําไมไดอยางรวดเร็วจําเปนตองพิจารณาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ จึงอาจมีการโตเถียง
กัน ระหวางเจาหนาที่ตํารวจกับผูเสียหายในปญหาขอเท็จ จริงและปญหาขอกฎหมายและหาก
พนักงานสอบสวนไมอธิบายใหคูก รณีเขาใจแลว ก็อาจถูกคูกรณีรองเรียนได โดยคู กรณีที่มาใช
บริก ารของพนัก งานสอบสวนนั้นอาจเปน ผูตองหา หรือเปน ผูเสียหายก็อาจรองเรียนพนัก งาน
สอบสวนขึ้นได และเมื่อผูรองเรียนแลว พนักงานสอบสวนก็จะถู กสอบสวนขอเท็จจริงและหาก
พนักงานสอบสวนกระทําผิดวินัยก็จะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นได ฉะนั้นพนักงาน
สอบสวนจะตองบริการประชาชนดวยความมีมนุษยสัมพันธ และเห็นใจประชาชนโดยแทจริง เพื่อ
ปองกันปญหาการถูกรองเรียนอีกสวนหนึ่ง
เมื่อเกิดคดีขึ้นเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนซึ่งเขาเวรจะตองไปตรวจสถานที่เกิ ดเหตุ
แล ว รี บ กลั บ มายั ง สถานี ตํ า รวจ เพื่ อ มาคอยรั บ คดี ใ หม ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อี ก ทํ า ให ก ารรวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องตน การออกสืบหารองรอยพยานหลักฐานและการสืบหาตัวผูกระทําผิดโดย
ทันทีที่เกิดเหตุจึงกระทําไมได หรือเมื่อพนักงานสอบสวนออกเวรแลว ก็ตองมาทําสํานวนสอบสวน
เพื่อรวบรวมพยานหลัก ฐานในคดีตาง ๆ ที่คางไวเพื่อสรุปทําความเห็น สั่งฟองหรือไมฟองตอ
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พนักงานอัยการตอไป ในบางครั้งกรณีที่พนักงานสอบสวนทําความเห็นไปตามรูปคดีสั่งไมฟองคดี
ตอพนักงานอัยการอาจถูกตั้งขอสังเกตถึงการปฏิบัติหนาที่วามีการเรียก รับทรัพยสินหรือประโยชน
อืน่ ใดหรือไมที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไมฟองตอพนักงานอัยการ เปนตน ผลจากการที่มี
ภาระหนาที่ในคดีตาง ๆ เปนจํานวนมากทําใหไมมีใครอยากเขามาดํารงตําแหนงพนักงานสอบสวน
ภาระของคดีไมมีลดลง แตภาวะการกดดันจากประชาชนที่มีตอคดีและเจาของคดีกลับมีมากขึ้นสิ่ง
เหลานี้จึงเปนขอจํากัดอยางหนึ่งที่ทําใหการบริการประชาชนของพนักงานสอบสวนมีปญหาอยู
เสมอ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอพนักงานสอบสวนจึงเปนสิ่งจําเปน และ
สําคัญยิ่ง เพื่อใหไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีก ารใหบริก ารของพนักงาน
สอบสวนวามีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของประชาชนดวยหรือไม ทั้งนี้เพื่อจะไดนํา
ผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง การใหบริการ รวมไปถึงบุคลิกภาพพฤติกรรมของ
พนักงานสอบสวนในสถานีตํารวจภูธรบางกรวย ใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของ
ประชาชนโดยสวนรวม เพือ่ สรางภาพลักษณที่ดีตอไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ใชบริการของสถานีตํารวจภูธร
บางกรวย ที่มีตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ใชบริการของสถานีตํารวจภูธร
บางกรวย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได
1.3 คําถามในการวิจัย
1.3.1 ประชาชนในเขตพื้นที่ใชบริการของสถานีตํารวจภูธรบางกรวยมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของพนักงานสอบสวนระดับใด
1.3.2 ประชาชนในพื้น ที่ใ ชบริก ารของสถานีตํารวจภูธรบางกรวยที่ มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน
แตกตางกัน อยางไร
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1.4 ประโยชนของงานวิจัย
1.4.1 ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ ความรูสึกของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
พนักงานสอบสวน
1.4.2 ทําใหทราบถึงปจ จัยที่สัมพัน ธกับระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการของพนักงานสอบสวน
1.4.3 เพื่ อใหผู เกี่ ยวขอ งได ใ ชเ ปน แนวทางในการแกไ ขปรับ ปรุ งการให บริ ก ารของ
พนักงานสอบสวน ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริการประชาชน ใหไดรับความพึง
พอใจตอไป
1.5 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ใชบริการของสถานี
ตํารวจภูธรบางกรวย ที่มีตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในดานตาง ๆ
1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้ งนี้ มุงศึก ษาความพึง พอใจของประชาชนในเขตพื้น ที่ใ ชบริก ารของสถานี
ตํารวจภูธรบางกรวย ที่มีตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน
ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของประชาชน จําแนกเปน เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ
และรายได
ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ใน 7 ดาน ไดแก ดานบุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวนดานการ
ใหบริก ารอยางรวดเร็ว ทันตอเวลา ดานความรูค วามสามารถของพนัก งานสอบสวน ดานการ
ใหบริการอยางเพียงพอเหมาะสม ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
และดานการใหบริการอยางกาวหนา
1.5.2 ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึก ษาในครั้ง นี้ คื อ ประชาชนในเขตพื้น ที่ใ ช บริ ก ารของสถานี
ตํารวจภูธรบางกรวย ที่เขารับบริการสถานีตํารวจภูธรบางกรวยตั้งแตเดือนธันวาคม 2555
1.5.3 ขอบเขตดานระยะเวลา
เดือนพฤษภาคม 2555-เดือนเมษายน 2556
1.5.4 ขอบเขตดานสถานที่
สถานีตํารวจภูธรบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
1.6.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ชอบหรือพอใจในดานบุค ลิก ลัก ษณะ ดานการ
ใหบ ริก ารอย างรวดเร็ว ทั น ตอ เวลา ดา นความรู ค วามสามารถ ดา นการให บริก ารอยางเพีย งพอ
เหมาะสม ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบริการ
อยางกาวหนาของงานสอบสวนซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของเขาได
1.6.2 ความพึงพอใจของประชาชนในบริการ หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดเห็นของ
ประชาชนตอการใหบริการในดานตาง ๆ ไดแก
1.6.3 บุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวน หมายถึง อากัปกิริยาทาทาง รวมถึงพฤติกรรม
ที่พนักงานสอบสวนแสดงออกมาใหกับประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนไดรับรู
1.6.4 การใหบริการอยางรวดเร็ว ทันตอเวลา หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ข องพนัก งาน
สอบสวนแกประชาชนที่มาใชบริการอยางเร็วไว และตรงตอเวลา
1.6.5 ความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
สอบสวน โดยมีความเขาใจในงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
1.6.6 การใหบริการอยางเพียงพอ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน โดยมี
จํานวนพนักงานสอบสวน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติหนาที่ และสถานที่ใหบริการ
อยางเหมาะสม รวมถึงการมีความพรอมในการใหบริการ
1.6.7 การใหบริการอยางเทาเทียมกัน หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนแก
ประชาชนที่มาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาคกัน ทั้งทางกฎหมาย และทางการเมือง โดยไม
แบงแยกเชื้อชาติ สีผิว ตลอดจนฐานะทางสังคม
1.6.8 การใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนอยาง
สม่ําเสมอ และยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก
1.6.9 การใหบริการอยางกาวหนา หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่มี
การปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานอยูเสมอ
1.6.10 การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนไดกระทําไปเกี่ยวกับ
ความผิดที่กลาวหาเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพื่อที่จะเอาตัวผูกระทําความผิด
มาฟองลงโทษ
1.6.11 พนักงานสอบสวน หมายถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหอํานาจและหนาที่ทําการ
สอบสวนรวบรวบพยานหลั ก ฐาน และการดํา เนิน การทั้ง หลายตามบทบัญญั ติแ หงประมวล
กฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเพื่อจะทราบขอเท็จจริงหรือ

6

พิสูจ นค วามผิดและเพื่อที่จ ะเอาตัว ผูก ระทําผิด มาฟองลงโทษ ในที่นี้หมายถึงเฉพาะขาราชการ
ตํารวจซึ่งมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป
1.6.12 การบริการประชาชน หมายถึง การบริการหรือการชวยเหลือประชาชนทั้ งหนาที่
โดยตรงและหนาที่โดยออมในอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน
1.6.13 ประชาชนผูเขามารับบริการ ณ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย หมายถึง ประชาชนที่เขา
มาติดตอกับพนักงานสอบสวนสถานี ตํารวจภูธรบางกรวยเพื่อมาขอใชบริการจากพนักงานสอน
สวน
1.6.14 สถานีตํารวจภูธรบางกรวย หมายถึง สถานีตํารวจที่มีภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการใหบริการงานดานตาง ๆ กับประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอบางกรวย
1.6.15 ประชาชนในเขตอําเภอบางกรวย หมายถึง ประชาชนที่อยูอาศัยในเขตอําเภอบาง
กรวยและรวมทั้งผูที่ไดรับความเดือนรอนเสียหายที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อําเภอบางกรวย
1.6.16 การใหบริการของพนักงานสอบสวน หมายถึง ภารกิจ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสอบสวน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนใน
เขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการศึกษาครั้งนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542: 793) ไดใหความหมายพึงพอใจวา รัก ชอบใจ
ชมานันท เพ็ชโปรี (2541: 20) ไดนําความหมายของความพึงพอใจของบูลลอค (Bullock)
มากลาวไววา หมายถึง ทัศนคติ ซึ่งเปนผลของดุลยภาพรวบยอดของความรูส ึกพอใจและไมพอใจที่
ผานมาของผูปฏิบัติงานตองานที่ทํา ทัศนคตินี้จะแสดงใหทราบไดวาเขามีความพอใจหรือไม โดย
การประเมินดูที่งานและผูปฏิบัติงานซึ่งผลนี้ยอมขึ้นอยูกับความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการ
ทํางานตามที่มุงหวังไวและยังขึ้นอยูกับความรวมมือชวยเหลือกันในการทํางานใหบรรลุผลทั้งงาน
และผูปฏิบัติงาน
ชัยวัฒน เทพสาร (2544: 15) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติซึ่งเปนผลรวม
ของความรูสึก ความเขาใจ อารมณและพฤติกรรมที่บุคคลไดรับการแสดงออกมาในเชิงของการ
ประเมินคาตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะที่เปน เชิงบวกวา มีความสุขหรือไมมีค วามเครียด เมื่อ
ไดรับสิ่งที่ตรงกับความคาดหวังตรงตามจุดมุงหมายความตองการหรือตามแรงจูงใจของตน
ลักขณา สิริรัตนพลกุล (2541: 34) ไดใหความหมาย พึงพอใจ หมายถึง การบรรลุถึงความ
ตองการหรือปรารถนาใหเกิดความอิ่มใจ การบรรลุถึงขอกําหนดหรือสิ่งจําเปน
เทพพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ (2540: 98) กลาววา “ความพึงพอใจเปนภาวะของ
ความพอใจหรื อ ภาวะของการมี อ ารมณ ใ นทางบวกที่ มี ผ ลเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการประเมิ น
ประสบการณของคนๆ หนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหวางการเสนอใหกับสิ่งที่ไดรับจะเปนรากฐานแหง
ความพอใจและไมพอใจ”
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สุวรรณ ลีละเศรษฐกุล (2541: 18) ไดศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวา
ความพึงพอใจเปนความรูสึกของสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ
ความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหมีความสุข ความสุขนี้เป นความสุขที่
แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถ
ทําใหเกิดความสุขทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอน
และความสุข นี้จะมีผลตอบุค คลมากกวาความรูสึก ทางบวกอื่น ๆ ความรูสึ ก ทางลบ ความรูสึก
ทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึก
ทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยความ พึงพอใจจะเกิด ขึ้น เมื่อระบบความพึงพอใจมี
ความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ
จากความหมายของความพึงพอใจที่มีผูใหไวต ามที่ กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึง
พอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบ
พอใจตอการที่บุค คลอื่น กระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองตอความตองการของบุค คลหนึ่งที่
ปรารถนาใหกระทําในสิ่งที่ตองการซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่ อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการ
ใหแกบุคคลนั้นได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันหรือมีความพึง
พอใจมากนอยขึ้นอยูกับคานิยมของแตละคน และความสัมพันธของปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ตลอดจนสิ่ ง เร าต า ง ๆ ซึ่ ง อาจสามารถทํ า ให ร ะดั บ ความพึ ง พอใจแตกต า งกั น ได เช น ความ
สะดวกสบายที่ไดรับ ความสวยงาม ความเปนกันเอง การไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการและ
ความศรัทธา
2.2 ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจของผูใชบริการเกิดจากประสบการณจากการใชบริการแลวประทับใจเกิน
กวาความคาดหวังที่ตั้งไว ความพึงพอใจสําหรับการบริการนั้นสรางไดยากกวาสินคาเนื่องมาจาก
คุณ ภาพของสิน ค าเปน สิ่ งที่พัฒ นามาแล ว อยูนิ่ง ไมเปลี่ ยนแปลง แตคุ ณ ภาพการบริก ารขึ้น กั บ
พนักงาน ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณและตามสถานการณตาง ๆ หรือลูกคาที่มาใชบริการบางราย
อาจจะมีความตองการเฉพาะที่มากเกินความตองการที่พนักงานจะใหบริการไดอยางเต็มที่ จึงทําให
เกิดความไมพอใจ ดังนั้น ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจในการบริการ มี 3 ประการ ดังนี้
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2.2.1 ผูรับบริก าร ผูรับบริก ารมีค วามตองการและความคาดหวังสําหรับการบริก ารที่
แตกตางกันไปในแตละคน รวมทั้งความตองการนั้นยังเปลี่ยนไปสําหรับการบริการแตละครั้ง เชน
คนที่เคยนวดแผนโบราณในครั้งแรก ยอมตองการการนวดที่ไมแรงนัก แตก ารนวดครั้งตอไป
ตองการความแรงมากขึ้น ลูกคาไมสามารถบอกไดวาตองการแรงเพียงใด บอกไดเพียงวานวดกําลัง
ดีหรือหนักไป นอกจากนี้ อารมณหรือลักษณะเฉพาะลูกคายอมมีผลตอความพึงพอใจของตน
หากลูกคาอารมณไมดี แมวาพนักงานในรานอาหารจะใหบริการตอนรับดีเพียงไรลูกคายอมบอกวา
การบริการยังไมประทับใจนักหรือหากลูกคามีมาตรฐานในการไดรับบริการสูงมาก มีความตองการ
เฉพาะมากมาย เช น ต อ งการทรงผมเหมื อ นเมทิ นี กิ่ ง โพยม ทํ า ไฮไลต ใ ห ส วยเหมื อ นดารา
ตางประเทศ ใหผมยาวพอประมาณ และใหมีหางเตา โดยตองซอยดวยกรรไกรที่คมมากเทานั้น
ความประทับใจยอมเกิดไดยากกวาลูกคาที่มีความตองการไมมากนัก
2.2.2 ผูใหบริการความพึงพอใจของลูกคามีผลจากความรู ความสามารถ ความพรอมใน
ดานกายและอารมณในขณะที่ใหบริการ รวมถึงความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน สิ่งหนึ่งที่
นัก การตลาดตองทําการจัด เลือกพนัก งานจะตองทําอยางรอบคอบ ตองมีก ารวัด ทัศนคติข องผู
ใหบริการ ตองศึกษาถึงสภาพครอบครัว ตองใหพนักงานทํางานเปน ทีมที่พรอ มจะชวยเหลือกัน
ตลอดเวลา ตองสรางความสามัคคี ตองฝกอบรมสรางความมุงมั่นใน การใหบริการใหเกิดในหัวใจ
หรืออาจจะตองลองใหพนักงานไปทดลองใชบริการของธุรกิจคูแขง
2.2.3 สิ่งแวดลอมอื่น ๆ ตัวอยางเชน อากาศ แสงแดด เกาอี้ ล็อบบี้ สิ่งเหลานี้มีผลตอความ
พึงพอใจของลูกคาเปนอยางมาก ลูกคาที่มารับประทานอาหารกลางวันอยางเอร็ดอรอย แตพอไปเขา
หองน้ําพบวาหองน้ําสกปรกมากหรือหากเดินผานและมองที่พื้นเห็นครัวเปนน้ําครํา ก็ยอมสราง
ความไมประทับใจไดทันทีอาจจะถึงขึ้นไมมาใชบริการอีกตอไป อากาศรอนหรือหนาวเกินไปยอม
ทําใหลูกคาที่นั่งอยูในโรงภาพยนตรรูสึกไมสบายตัวได ในที่สุดยอมมีผลตอความพึงพอใจยิ่งไป
กวานั้น ความพึงพอใจของลูกคายังมีผลมาจากจํานวนลูกคาที่มาใชบริการดวยแถวที่ยาวเหยียดของ
ธนาคารในวันศุกรยอมสรางความไมอยากใชบริการหรือหากจําเปนตองใชบริการ หากธนาคารใด
ไมมีการปรับปรุงเรื่องการลดอิทธิพลจากผลกระทบของจํานวนลูกคาที่มีมากจนเกินไป ความไมนา
มาใชบริการ ยอมมีผลตอความไมพอใจของลูกคาที่มาใชบริการดวยโดยเฉพาะลูกคาประจํา
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ความพึงพอใจของผูใชบริการวามีรูปแบบตาง ๆ ที่นําไปสูความพึงพอใจได 8 ทิศทาง
1. มีศลิ ปะของการดูแล
2. มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. มีการใหความสะดวกสบาย
4. มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานที่ใหการดูแลที่ดี
5. ไมมีปญหาการเงินซึ่งก็เปนความสามารถในการใชจายเพื่อการบริการ
6. มีความสามารถและความพรอมของผูใหบริการ
7. มีความตอเนื่องในการใหบริการ ใหความสม่ําเสมอในการใหบริการ
8. มี ประสิ ทธิ ภ าพและมี ผลลัพ ธข องการให บริ ก ารที่ ดี ซึ่ง หมายถึ ง คุณ ภาพของการ
ใหบริการแกผูใชบริการ
แนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงบริการเพื่อความพึงพอใจในการบริก าร สามารถสรุปไดเปน 5
ประเภท คือ
1. ความเพียงพอของการบริการที่มีอยู (Availability) คือ ความเพียงพอระหวางการบริการ
ที่มีอยูกับความตองการของผูใชบริการ
2. การเขาถึงแหลงบริการ (Accessibility) คือ ความสามารถที่จะไปใชแหลงบริการไดอยาง
รวดเร็ว โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้งของสถานบริการ และการเดินทางของผูใชบริการ
3. ความสะดวกและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ความสะดวกของสถานบริ ก าร
(Accommodation) ไดแก แหลงบริการที่ผูปวยยอมรับวาใหความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวก
เมื่อไปใชบริการ
4. ความสามารถของผูใ ชบริ ก ารในการที่จ ะตอ งเสียค าใช จา ยสํา หรั บบริ ก ารที่ไ ดรั บ
(Affordability)
5. การยอมรั บคุ ณ ภาพของบริก าร (Acceptability) รวมถึ งการยอมรั บลั ก ษณะของผู
ใหบริการ
แนวคิด สาเหตุ ที่ทํ า ใหผู บ ริก ารเกิ ด ความพึง พอใจหรือ ไมพึ ง พอใจในการรั บ บริ ก าร
ประกอบดวยตัวแปร 3 ประการ คือ
1. ตัวแปรดานระบบการใหบริการ
2. ตัวแปรดานกระบวนการใหบริการ
3. ตัวแปรดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
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โดยความพึงพอใจเกิดจากตัวแปรหรือกลุมบุคคลทั้งสามมีปฏิสัมพันธในเชิงภาพรวมและ
กอรูปเปนความรูสึกสะทอนออกมา สําหรับปจจัยดานเพศ อายุ รายได อาชีพ การศึกษา เปนเพียง
สวนประกอบการศึกษาถึงความพึงพอใจเทานั้น
2.3 ความหมายของการบริการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน (2542: 607) ไดใหความหมายการบริก ารวา “การ
ปฏิบัติรับใช ใหความสะดวกตาง ๆ”
คอตเลอร (Kotler อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546: 26) ไดใหคําจํากัดความ
ของการบริการไววา “การบริการเปนการแสดงหรือสมรรถนะที่หนว ยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอ
ใหกับอีกหนวยงานหนึ่ง อันเปนสิ่งที่ไมมีรูปลักษณอยางเปนแกนสาร และไมมีผลลัพธในสภาพ
ความเปน เจาของในสิ่งใด ๆ โดยที่ก ารผลิต ของมัน อาจจะหรืออาจไมถูก ผูก มัด กับผลิต ภัณ ฑ
กายภาพได”
สมิต สัชฌุกร (2545: 13) กลาววา การบริการเปนการปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอและ
เกี่ยวของกับผูใชบริการการใหบุคคลตางๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายาม
ใดๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลาย ในการทําใหคนตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวา
เปนการใหบริการทั้งสิ้น
สุมนา อยูโพธิ์ (2540: 3) กลาววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชนหรือความพอใจ
ซึ่งไดเสนอเพื่อขายหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสินคา
สมชาติ กิ จ ยรรยง (2544: 13) กลาววา การบริก ารเปน งานที่เกี่ยวของกับบุ ค ลากรใน
หนวยงาน บุคลากรในธุรกิจนั้น ๆ เปนสวนสําคัญที่สุดในการที่จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ
ในบริการ ซึ่งถาในธุรกิจหรือหนวยงานใดที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพหรือมีมาตรฐานในการใหบริการ
สูง ก็จะสามารถทําใหลูกคาประทับใจในการบริการไดมาก และเราสามารถใชเปนจุดขายไดเปน
อยางดี
สุขุม นวลสกุล (2538: 16-21) กลาววา “คําวาบริการนาจะเปนคําที่มีคุณคาและชวนใหภูมิ
อกภูมิใจเพราะวาบริการนั้น หมายถึง การทําประโยชนใหกับคนอื่นมีความสุขความพอใจ ซึ่งคนที่
ทําก็นาจะมีความสุขที่ตัวเองที่มีคุณคาแกคนอื่น ฉะนั้นถาเราตั้งอุดมการณไววางานของเราคือการ
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บริการ แลวละก็งานที่เราจะเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการเสมอ ผูที่มีหัวใจบริการจริงๆ นั้นตอง
แสวงหาความรูรอบตัวเพื่อจะไดใชความรูนั้นมาใหบริการเขาได ความเจริญรุงเรืองของธุรกิจหรือ
องคกรไมไดขึ้นอยูกับระบบการ จัดการที่มีประสิทธิภ าพหรือสินคาที่มีคุณภาพเลิศเทานั้น การ
พัฒนาใหมีหัวใจบริการกับคนในองคกรก็เปนองคประกอบที่สําคัญที่ละเลยไมได
การใหบริการ กลาวไดวาเปนหนาที่หลักที่สําคัญในการบริหารงานในลักษณะที่ตองมีการ
ติดตอพบปะสังสรรคกับลูกคาโดยตรง โดยหนวยงานและพนัก งานผูใ หบริการทําหนาที่ในการ
ใหบริก าร (Delivery Services) แกผูรั บบริการ โดยสมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา ไดใ ห
ความหมายของการบริการ (Service) วาการบริการเปนกิจกรรม ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่
สนองความตองการแกลูกคา เชน โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงแรม ตามความหมายดังกลาว ทํา
ใหสามารถอธิบายลักษณะของการบริการไดเปน 4 ประการ คือ
1. ไมสามารถจับตองได (Intangbility) คือ บริการที่ไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึก
ไดกอนที่จะมาการซื้อ ตัวอยาง คนไขไปหาจิตแพทยไมสามารถบอกไดวาตนจะไดรับบริการใน
รูปแบบใดเปน การลว งหนา ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของผูซื้อ ผูซื้ อตองพยายามวางกฎเกณฑ
เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนจากการบริการที่เขาจะไดรับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซื้อในแง
ของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือวัสดุที่ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณ และราคา สิ่งเหลานี้เปน
สิ่งที่ผูขายบริการจะตองจัดหาเพื่อหลักประกันใหผูซื้อสามารถทําการตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น
- สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่นและความสะดวกใหเกิดกับผูมา
ใชบริการ เชน โรงพยาบาลตองใหญโตโอโถง ออกแบบใหเกิดความคลองตัวแกผูมาติดตอ มีที่นั่ง
ใหเพียงพอ มีบรรยากาศที่สรางความรูสึกที่ดี รวมทั้งใหเสียงดนตรีประกอบดวย
- บุคคล (People) พนัก งานที่ข ายบริการตองมีการแตงตัว ที่เหมาะสม บุค ลิก ดี
หนาตายิ้มแยมแจมใส พูดจาดี เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นวาบริการที่ซื้อ
จะดีดวย
- เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณภายในสํานักงานจะตองทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ในการบริการที่รวดเร็ว และใหลูกคาพอใจ
- วัสดุสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณา
ตางๆ จะตองสอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกคา
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- สัญลักษณ (Symbols) ก็คือชื่อตราสิน คาหรือเครื่องหมายตราสินคาหรือที่ใ ช
บริการเพื่อใหผูบริโภคเรียกชื่อไดถูกควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย
- ราคา (Price) การกํ าหนดราคาการใหบ ริก ารควรเหมาะสมกับ ระดั บการ
ใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน
2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและการ
บริโ ภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบริก ารลูกคาในขณะนั้นไดหนึ่งราย
เนื่องจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนได เพราะตองผลิต
และบริโภคในขณะเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา
3. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายเปนใคร
จะใหบริการเมื่อไหร ที่ไหนอยางไร หมอผาตัดหัวใจ คุณภาพในการผาตัดขึ้นอยูกับสภาพจิตใจและ
ความพรอมในการผาตัดแตละรอบ ดังนั้นผูซื้อบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนในบริการ และ
สอบถามผูอื่น กอนที่จ ะเลือกรับบริก ารในแงผูข ายบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพทําได 2
ขั้นตอน คือ
- ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการ รวมทั้งมนุษยสัมพันธ
ของพนักงานที่ใหบริการ เชน ธุรกิจสายการบิน โรงแรม ธนาคาร ตองเนนในดานการฝกอบรมใน
การใหบริการที่ดี
- ต อ งสร า งความพอใจให ลู ก ค า โดยเน น การใช ก ารรั บ ฟ ง คํ า แนะนํ า และ
ขอเสนอแนะของลูกคา การสํารวจขอมูลลูกคา และการเปรียบเทียบ ทําใหไดรับขอมูลเพื่อการแกไข
ปรับปรุงบริการใหดีขึ้น
4. ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) การบริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคา
อื่น ถาความตองการมีสม่ําเสมอ การใหบริก ารก็จ ะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไม
แนนอนจะทําใหเกิดปญหาคือ บริการไมทันทีหรือไมมีลูกคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541,
หนา 45)
การบริการ (Service) หมายถึง กิจ กรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สนองความ
ตองการของลูกคา การบริการเปน กระบวนการปฏิบัติเพื่อผูอื่น ผูใหบริการจึงควรมีคุณ สมบัติที่
สามารถอํานวยความสะดวกและทํางานเพื่อผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากคําในภาษาอังกฤษคํา
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วา Service ไดมีนักบริหารหลาย ๆ ทานไดใหความหมายโดยแยกเปนตัวอักษรและมีความหมาย
ดังนี้
S = Service Concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการและการสรางความพึงพอใจ ให
ลูกคาผูมาติดตอหรือมาขอใชบริการและรับบริการ
E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือรน หมายความวา พนักงานทุกคนจะตองมีค วาม
กระตือรือรนพรอมที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาตลอดเวลา
R = Readiness, Rapidness คือ ความพรอมและความรวดเร็ว หมายถึง มีความพรอมอยู
ตลอดเวลา และความรวดเร็วฉับพลัน ทันใจ และทันเวลา
V = Values คือ ความมีคุณคา หมายถึง การทําทุกวิถีทางใหลูกคาเกิดความรูสึกประทับใจ
ตลอดทั้งไดคุณคาไปจากการบริการ
I = Interesting, Impression, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกตองและความมีไมตรีจิต
สิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบของการขายสถานที่ตอนรับลูกคา ควรมีความสะอาด และมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยในเรื่องความถูกตองและมีไมตรีจิตตอลูกคา ใหการตอนรับดว ยใบหนายิ้มแยม
แจมใส
C = Cleanliness, Correctives, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกตองและความมีไมตรีจิต
สิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบของการขายสถานที่ตอนรับลูกคา ควรมีความสะอาด และมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยในเรื่องความถูกตองและมีไมตรีจิตตอลูกคา ใหการตอ นรับดวยใบหนายิ้มแยม
แจมใส
E = Endurance คือ ความอดกลั้น และการรูจักควบคุมอารมณ
S = Sincerity คือ ความจริงใจและการรูจักยิ้มแยมแจมใส (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2542:
10-15)
จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การบริการ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่บุคคลใดหรือฝาย
หนึ่งฝายใด นําเสนอใหกับบุคคลอื่น โดยกิจกรรมนั้นจะถูกนําเสนอไปพรอมๆ กับตัวสินคาหรือ
บริการแตไมสามารถจะจับตองได ซึ่งจะเปนผลทางดานจิตใจ ทําใหเกิดความประทับใจหรือความ
พึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการใหกับผูรับบริการ
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จอนห ดี มิเลท (John D. Millatt, 1954: 147) ใหความเห็นในเรื่องของการใหบริการวา
จะตองมีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ
1. การใหบริการดวยความเสมอภาค (Equitable Service)
2. การใหบริการที่ตรงตอเวลา (Timely Service)
3. การใหบริการที่เพียงพอ (Ample Service)
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service)
5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service)
นอกจากลัก ษณะสําคัญ 5 ประการดังกลาวแลว ควรจะมี ก ารเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
ใหบริการดวยหลักการ 10 S เพื่อตอบสนองผูที่มารับบริการใหไดรับความสะดวก รูสึกดีประทับใจ
เมื่อใชบริการในดานตาง ๆ ดังนี้
1. S - Smooth (สมูท) หมายถึง อารมณของผูใหบริการ ผูใหบริการที่ดีควรมีอารมณมั่นคง
สม่ําเสมอ แมขณะที่ผูรับการบริการจะแสดงอารมณเสียใส ผูใหบริการก็ควรพยายามขมใจไมแสดง
อารมณที่ไมดีตอบโตกลับไป
2. S - Smile (สมาย) หมายถึง การบริการดวยรอยยิ้ม ผูบริก ารที่มีหนาใบหนาที่ยิ้มแยม
แจมใสไมบูดบึ้งเมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการจะสรางความประทับใจใหแกผูมารับบริการ
3. S - Speak (สปค) หมายถึงการพูดจาดีน้ําเสียงการพูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะเนื่องจาก
การบริก าจะตองเจอกับบุคคลที่มีความตองการที่หลากหลาย บางครั้งผู รับบริการเปนบุคคลเจา
อารมณ พูดจาไมสุภาพหรือขาดสัมมาคารวะพูดจาไมนาฟง แตผูใหบริการจําเปนจะตองใจเย็นและ
พูดจาใหไพเราะนาฟง
4. S - Small (สมอล) หมายถึงผูบริก ารตองปฏิบัติต นดว ยความออนนอมถอมตนไม
อวดอางวาตัวเองเปนใหญหรือเปนผูมียศมีตําแหนงการงานที่ดีกวามีความรูมากกวาผูมารับบริการ
แตควรยินดีและเต็มใจใหบริการ
5. S - Smart (สมาท) หมายถึงผูใหบริการที่มีบุคลิกภาพที่ดีสงางามจะสรางความประทับใจ
ใหกับผูรับบริการตั้งแตแรกเห็น
6. S – Special (สเปเชี่ยล) หมายถึง ผูใหบริการใหความสําคัญกับผูรับบริการ โดยมองวา
ผูรับบริการเปนบุคคลพิเศษ จะตองปฏิบัติใหผูรับบริการรูสึกเสมือนวาผูรับบริการเปนบุคคลพิเศษ
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7. S - Spirit (สปริท) หมายถึงผูบริการตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการยอมเปน
ผูรับฟงที่ดี
8. S – Speed (สปด) หมายถึง การใหบริการดวยความรวดเร็ว เนื่องจากการใหบริการที่
เปนไปดวยความรวดเร็ว สามารถประหยัดเวลาในการใหบริการและผูใหบริการสามารถใหบริการ
แกบุคคลอื่นไดจํานวนมากขึ้น และที่สําคัญผูบริการไมตองเสียเวลาในการคอยรับบริการ
9. S – Super (ซุปเปอร) หมายถึง การใหบริการที่มากกวา มากกวาในที่นี้หมายถึงการ
ใหบริการที่มากกวาสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังหรือคาดคิด
10. S – Save (เซฟ) หมายถึงการประหยัด ประหยัดในที่นี้หมายถึงการประหยัดเวลาในการ
ดําเนิน การใหบริก ารและการประหยัด วัสดุข องหนว ยงาน เนื่องจากในการใหบริก ารบางครั้ง
จําเปนตองใชวัสดุภายในหนวยงาน เชน ใชเอกสาร การถายเอกสาร หากผูใหบริการใหบริการดวย
ความแม น ยํา ถู ก ต อ งตามขั้ น ตอนในครั้ ง เดี ย วจะช ว ยประหยั ด ค า วั สดุ ภ ายในสํ านั ก งานและ
ประหยัดเวลา (ตรีเพ็ชร อ่ําเมือง, 2554: 21)
สําหรับหลักการใหบริการนั้น ไดมีนักวิชาการไทยหลายทานไดใหความเห็นตรงกันวา การ
ใหบริการที่ดีนั้น ควรคํานึงถึงหลักตาง ๆ ดังนี้
- หลัก ความสอดคลองกับความตองการของบุค คลสว นใหญ กลาวคือประโยชนและ
บริการที่องคกรจัดนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรเปนสวนใหญหรือทั้งหมด มิใช
เปนการใหแกกลุมบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เอื้ออํานวยประโยชนแลวบริการยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้น ๆ ดวย
- หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินอยางตอเนื่องและความ
สม่ําเสมอมิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูป ฏิบัติการ
- หลักความเสมอภาค โดยบริการทาจัดใหนั้นจะตองใหผูมาใชบริการทุกคนไดรับบริการ
ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษใด ๆ แกบุคลในลักษณะที่ตางจากกลุม
คนอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด
- หลักความประหยัด คือ คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่
ไดรับ
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- หลักความสะดวก คือ บริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติได
งาย สะดวก สบาย สิ้น เปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปน การสรางความยุงยากใจใหแก
ผูใชบริการ (กุนธร ธนาพงศธร, 2528: 303-304)
ในการใหบริการนั้นทําเพื่ออะไรมีประโยชนอยางไรดานประโยชนมีทั้งในแงของพนักงาน
เปนการยกระดับใหกับตนเอง ดานการแขงขันทางธุรกิจการใหบริการ และภาพพจนที่ดีตอองคกร
โดยในที่นี้จะแยกประเด็นใหเห็นเดนชัด ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เปนรายได เงินเดือน โบนัสหรือรางวัลอืน่ ๆ
2. เรียกลูกคาใหซื้อซ้ํา ซื้อเพิ่ม และซื้อแลวแนะนําตอ ๆ ไป
3. เพิ่มรายไดใหกับองคกรเพื่อใหองคกรเพิ่มโบนัส และอัตราเงินเดือนใหกับเราในอนาคต
4. เอาชนะคูแขงโดยใชคูแขงเปนคูคิดและคูคาวาจะชนะใจผูใชบริการโดยเราหรือทีมงาน
บริการของเราอยางไร
5. ความมั่นคง เมื่อเกิดการซื้อซ้ํา ซื้อแลว แนะนําตอ ความมั่นคงขององคกรยอมเกิดขึ้น
พรอมกับบุคลากรดานบริการ
6. ความอยูรอดของบุคลากรขององคกร และความอยูรอดปลอดภัยของธุรกิจ
7. สรางภาพลักษณเพื่อใหเกิดความรูสึกนึกคิดของบุคลากรตาง ๆ ที่มององคกรในแงบวก
หรือสรางสรรค
8. ขยายธุรกิจ การบริการที่มีคุณคาหรือคุณภาพ ยอมนําไปสูการเจริญเติบโตขององคกร
และนําไปสูการขยายอาณาจักรของธุรกิจตอไป (สมชาติ กิจยรรยง, 2544: 26-27)
ในความเห็นของ สมชาติ กิจยรรยง การใหบริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล ตองอาศัย
เทคนิค กลยุทธ ทัก ษะ และความแนบเนียนตาง ๆ ที่จะทําใหชนะใจลูกคา ผูที่ติด ตอธุร กิจ หรือ
บุคคลทั่วไปที่มาใชบริการ ซึ่งการใหบริการสามารถกระทําได ทั้งกอนการติดตอในระหวางการ
ติดตอหรือภายหลังการติดตอ โดยไดรับบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองคกร รวมทั้งผูบริหาร
ขององคกรนั้น ๆ การบริการที่ดีจะเปนเครื่องมือชวยใหผูที่มาติดตอกับองคกรธุรกิจเกิดความเชื่อถือ
ศรัทธา และสรางภาพลักษณ ซึ่งจะมีผลในการสั่งซื้อหรือใหบริการอื่น ๆ ในโอกาสหนา ซึ่งการ
บริการอาจจะทําไดในรูปแบบตาง ๆ คือ
- การตอนรับและการเอาใจใส
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- การใหการบริการทางโทรศัพท
- การใหบริการขายหนาราน
- การใหการบริการในรานคาหรือสํานักงาน
- การบริการภายหลังการขาย
- การบริการสําหรับพนักงานชาง
- ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อบริการในสํานักงาน
สําหรับการบริก ารที่มีประสิทธิภ าพนั้น หมายถึง การกระทําใดๆ เพื่อวัต ถุประสงคใ ด
วัตถุประสงคหนึ่งภายใตจํานวนงบประมาณที่จํากัด กิจกรรมใดสามารถกอใหเกิดผลสูงสุด เรา
เรียกวากิจกรรมนั้นวาเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพหรือในแงหนึ่งก็คือการบริการนั้นเกิดความพึง
พอใจตอผูมาใชบริก ารและเกิด ความประทับใจ เปนการบรรลุวัต ถุประสงคข องหน วยงานและ
พนักงาน คือวาเปนการใหที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล กลาวคือ เปนการใหบริการที่ไมใชอารมณและไม
มีความชอบพอใครเปนพิเศษแตทุกคนไดรับบริการที่เทาเทียมกันตามหลักเกณฑที่อยูในสภาพที่
เหมือนกัน
2.4 คุณสมบัติที่ดีของผูใหบริการ
การที่จะใหบริการประสบผลสําเร็จนั้น จะตองประกอบดวย
1. เปนผูที่ชอบคน เขาใจคน และชอบบริการผูอื่น
2. มีชีวิตชีวา มีอากัปกิริยาและวาจาออนนอม
3. มีไหวพริบ ซึ่งจะตองประกอบดวยการมีความรูในงาน และความรูรอบตัวดี
4. ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา คือ ตองรักงาน ตองพากเพียร ตองตั้งใจ ตองพัฒนาปรับปรุงงานเสมอ
5. ฝกเปนคนรูจักคุณคาของเวลา ตรงตอเวลา รักษาเวลา
6. ยิ้มและแสดงทาทางสนใจเสมอ
7. แสดงความกระตือรือรน และแสดงความมีน้ําใจออกมา
8. เตรียมตนเองใหพรอมเสมอ เตรียมอุปกรณใ หพรอมที่จะทําหนาที่บริการ มี
ความจําดีรูขอมูลในงาน และขาวสารทั่วไปดี
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โดยทั่วไปของผูใหบริการนับวาเปนผูที่เสียสละ เพราะจะตองใหความชวยเหลือแกผูมารับ
บริการดวยความเต็มใจอยางยิ่ง จึงขอกลาวเพิ่มเติมถึงคุณลักษณะของผูใหบริการเพิ่มเติมอีก ดังนี้
1. เปน ผูที่ไวตอความตองการของผูรับบริก าร เพราะการใหบริก าร คือ การใหในสิ่งที่
ผูรับบริการตองการ ผูที่สามารถสนองความตองการของผูอื่นไดนับเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี ที่
สําคัญคือรูความตองการของผูที่มารับบริการในขณะนั้น ดังนี้คือ
- ผู มารั บบริ ก ารตอ งการความช ว ยเหลื อ ผู มารั บบริก ารมีป ญหาตอ งการแก ปญหา ผู
ใหบริการตองใหความชวยเหลือทันที ถาชวยเหลือดวยตนเองไมไดก็ตองแนะนําใหไปหาผูอื่นที่
สามารถชวยเหลือได
- ตองการเปนคนสําคัญ ผูมารับบริการตองการใหผูบริการเห็นคุณคาตองการใหตนเอง
ไดรับเกียรติหรือไดรับบริการอยางสุภาพ นุมนวล และจะเปรียบเทียบวาคนอื่นไดรับการบริการ
อยางไรตนเองไดรับการบริการอยางไร ถาตนเองไดรับการบริการไมดีก็จะรูสึกไมพอใจ
- ตองการอิสรภาพ กฎเกณฑที่มากมายจะไมเกิดประโยชน เพราะทําใหการบริการลาชา
ผูรับบริการจะพยายามหาทางลดขั้น ตอน ซึ่งนําไปสูปญหาคอรัปชั่น ไดความชวยเหลือรวดเร็ว
ผูรับบริการจะรูสึกวาเขามีความสําคัญและมีความพึงพอใจ
2. เปนคนที่มีความเชื่อถือ ผูใหบริการควรมีความแมนยําในขอมูลและมีขอมูลพรอมที่จะ
ใหผูรับบริการตรวจสอบได การที่ผูใหบริการมีความนาเชื่อถือทําใหเกิดภาพพจนที่ดีแกหนวยงาน
นั้นๆ
3. มีค วามเขมแข็ง ผูใ หบริก ารควรมีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจทั้งนี้เพราะงาน
บริการเปนการชวยเหลือแกปญหาใหแกบุคคลที่มีความแตกตางกัน ในบางครั้งปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ปญหาเฉพาะหนาที่ทําใหเกิดภาวะความกดดัน ผูใหบริการควรมีความหวงใยเอื้ออาทรตอสวัสดิ
ภาพความเปนอยูของผูอื่น มีความเมตตา มีความสํานึกในการที่จะชวยเหลือผูอื่นและเปนผูที่มีความ
ไวตอความรูสึกของผูอื่น
4. เปนผูที่ไวตอขาวสารคือ ตื่น ตัวเสมอที่จะพูดและติดตอสื่อสารกับผูอื่นพอใจที่ จะให
ขาวสารเปนทั้งผูรับและสงขอมูลขาวสารเสมือนเปนนักประชาสัมพันธทางออม
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5. เปนผูที่หวงใยเอื้ออาทรผูอื่น ผูใหบริการควรมีความหวงใยเอื้ออาทรตอสวัสดิภาพความ
เปนอยูของผูอื่น มีค วามเมตตา มีความสํานึกในการที่จะชวยเหลือผูอื่นและเปนผูที่มีความไวตอ
ความรูสึกของผูอื่น
6. เปนผูที่มีใบหนายิ้มแยมแจมใส ผูใหบริการที่ดีควรมีใบหนาที่ยิ้มละไมตลอดเวลา ไมบึ้ง
ตึงหรือมีหนาตาเฉยเมย เย็นชา
7. เปนผูมีมารยาทในการใหบริการ ผูที่มีหนาที่บริการควรเปนคนสุภาพออนโยนทั้งการ
พูดจา กิริยามารยาทเปนที่ประทับใจแกผูรับบริการทุกคน
8. เปนผูที่มีสามัญสํานึก ผูใหบริการที่ดีนอกจากจะมีจิตในการใหบริการแลวยังเปนผูที่มี
สามัญสํานึกคือ รูวาอะไรควรไมควร
9. เปนผูใหบริการมืออาชีพคือ อดทน เขาใจผูอื่น และละทิ้งปญหาสวนตัวไวที่บานแมวาผู
มารับบริการจะพูดจาไมสุภาพเอาแตใจตัวก็ควรอดทนแสดงความเขาใจ และไมแสดงอารมณไมดี
ตอบกลับไป
เมื่อมีการใหบริการเกิดขึ้นแลวแนนอน ผูใหบริการยอมจะตองการใหผูรับบริการไดรับ
ความพอใจสูงสุด ซึ่งผลเหลานั้นจะสะทอนกลับมายังองคกร สงเสริมใหเกิดภาพพจนที่ดีตอองคกร
ซึง่ การที่จะประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตาง ๆ เหลานี้ คือ
1. ความเชื่อถือได (Reliability) ประกอบดวย
- ความสม่ําเสมอ (Consistency)
- ความพึ่งพาได (Dependability)
2. การตอบสนอง (Responsive) ประกอบดวย
- ความเต็มใจที่จะใหบริการ
- ความพรอมที่จะใหบริการและการอุทิศเวลา
- มีการติดตออยางตอเนื่อง
- ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี
3. ความสามารถ (Competence) ประกอบดวย
- ความสามารถในการใหบริการ
- ความสามารถในการสื่อสาร
- ความสามารถในวิชาการที่จะใหบริการ
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4. การเขาถึงบริการ (Access) ประกอบดวย
- ผูใ ชบริ ก ารเข าใช หรือ รับบริก ารไดสะดวกระเบีย บขั้น ตอนตา ง ๆ ไม ค วร
มากมาย ซับซอนเกินไป
- ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย
- เวลาที่ใหบริการเปนเวลาที่สะดวกสําหรับผูใชบริการ
- อยูในสถานที่ๆ ผูใชบริการติดตอไดสะดวก
5. ความสุภาพออนโยน (Courtesy) ประกอบดวย
- การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ
- ใหความตอนรับที่เหมาะสม
- ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี
6. การสื่อสาร (Communication) ประกอบดวย
- มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ
- มีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ
7. ความซื่อสัตย (Credibility) ประกอบดวย
- คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ
8. ความมั่นคง (Security) ประกอบดวย
- ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เครื่องมือ อุปกรณ
9. ความเขาใจ (Understanding) ประกอบดวย
- การเรียนรูผูใชบริการ
- การใหคําแนะนําและเอาใจใสผูใชบริการ
- การใหความสนใจตอผูใชบริการ
10. การสรางสิ่งที่จับตองได (Tangibility) ประกอบดวย
- การเตรียมวัสดุ อุปกรณ ใหพรอมสําหรับใหบริการ
- การเตรียมอุปกรณ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
- การจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม สะอาดซิลเทลและเบอรรี่ (วรางคณา เรืองขาว,
2520: 77-78)
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2.5 มนุษยสัมพันธกับการใหบริการ
การที่คนเราจะสรางความสัมพันธที่ดีตอกันชวยเหลือรวมงานประสานงานไดดี การมีไมตรี
หรือการทําตามเปน มีม นุษ ยสัมพัน ธถือเปน สิ่งสํ าคัญ โดยเฉพาะผูที่ใ ห บริก ารจะไดรับ ความ
ประทับใจจากลูกคาหรือผูที่มาติดตอ การที่จะทําตัวเปนคนนารัก มีไมตรีจิตหรือมี มนุษยสัมพันธ
นั้นตองมีขอสําคัญที่ควรเขาใจ 3 ขั้นตอน
2.5.1 เขาใจธรรมชาติของคนเราโดยสังเขป เพื่อหาวิธีสรางสัมพันธภาพไดอยางเหมาะสม
2.5.2 รูจักเทคนิคและวิธีการสัมพันธกับคน
2.5.3 ตองสรางลักษณะของผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี (สมชาติ กิจยรรยง, 2537: 163)
การจะสรางความสัมพันธที่ดีในการบริการนั้น ผูใหบริการควรจะรูหนาที่วาตนกําลังทํา
อะไรอยู จะตองปฏิบัติตนอยางไรตอผูมารับบริการ เปนการสรางสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางผูรับ
และผูใหบริการ ซึ่งวิธีการที่จะสรางความสัมพันธดังกลาวสามารถทําไดดงั นี้
1) มีความสํานึกในหนาที่ของตนวา มีหนาที่บริการชวยเหลือประชาชนในฐานะที่
เขาเปนผูเสียภาษีอากร ไมทําตัวเหนือประชาชน
2) แสดงความเต็มใจในการใหความชวยเหลือ แนะนํา
3) พูดจาดวยความสุภาพ ออนโยน
4) ใหคําแนะนําในสิ่งที่ผูมาติดตอไมรู ไมเขาใจหรือแนะนําใหไปหาคนที่รูเรื่องราว
นั้นดี
5) เต็มใจบริการใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ไมเก็บเรื่องไวในตะกรา แต
ตองรีบทําใหเมื่อมีเวลาหรือแมแตจะตองทําในตอนพักกลางวันหรือกลางคืนเสร็จ แลว รับเสนอ
ผูบังคับบัญชาเซ็นต
6) ทําตัวเปนกลางคือ ประสานความเขาใจระหวางประชาชนกับฝายขาราชการ ถา
หากมีปญหาตองรีบชวยแกไข
7) ปฏิบัติตอผูมาติดตอขอความชว ยเหลือจากทางราชการทุกคนดวยความสุจริต
ยุติธรรมไมมีอคติหรือเห็นแกสินจางรางวัล
8) เต็มใจรับฟงขอคิดเห็น การตําหนิหรือวิพากษวิจารณอยางอดทน และพรอมที่จะ
แกไข
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9) พยายามใชภาษาพื้นเมืองพูดคุยกับประชาชนในทองถิ่นนั้น
10) หาทางไปเยี่ยมเยียนประชาชนหรือหาโอกาสไปรวมงานพิธีของประชาชนเสมอ
11) พยายามตอบสนองความตองการของประชาชนอยางสมเหตุสมผล
12) ไมดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน
13) ไมเบียดเบียนหรือสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน
- รับรูการมาของผูมารับบริการอยางรวดเร็ว ผูใหบริการควรแสดงใหผูมารับบริการรูวาเขา
รับรูการมาติดตอแมวากําลังเขียนหนังสือหรือกําลังโทรศัพทอยูก็ตาม
- ยิ้มตอนรับทันทีที่มีผูมาติดตอ ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่อยูก็ยิ้มเปนการตอนรับผูมา
รับบริการ
- ตรงเขาไปทักทายและถามไถปญหาในกรณีที่สามารถเดินออกไปได
- ควรเรียกชื่อผูมารับบริการ ถารูจักชื่อผูรับบริการก็ควรเรียกชื่อเพื่อใหเขาเกิดความรูสึก
อบอุน
- แสดงความสนใจผูรับบริการผูใหบริการที่ดีควรใหความสนใจและแสดงใหเห็นวากําลัง
ฟงผูรับบริการพูด และจดบันทึกขอความถาจําไมได
- แนะนําชี้และตอบปญหาอยางชัดเจน หากมีขอสงสัยที่ตอบไมไดควรจดบันทึกไวถาม
ผูอื่นให
- บริการรับใชดวยความคลองแคลววองไว ถาชวยดวยตัวเองไมไดก็พบผูรับบริการไปหา
ผูอื่น
- กลาวคําขอโทษถาหากมีการบริการลาชา
- ถาผูรับบริก ารไมมีอุปกรณการเขียนมาก็ค วรจัดเตรียมไวใ ห เชน จัด เตรียมกระดาษ
ปากกา ยางลบ ไวให
- จัดสถานที่ที่นั่งรอไวใหสะอาดนาประทับใจ เชน มีแจกันดอกไม มีเสียงเพลงเบาๆ ใหฟง
มีหนังสือพิมพใหอาน เปนตน
- จั ด บริก ารดานอื่น ๆ ใหผูมารับบริก ารรูสึก สะดวกสบาย เชน น้ําดื่ม หองน้ําสะอาด
โทรศัพทสาธารณะ รานอาหารสะอาด ราคาเบา
- มีสถานที่จอดรถที่ปลอดภัย
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การบริการสาธารณะ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ (บรรจบ กาญจนดุล, 2533: 81-82)
1. กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการไดรับความปลอดภัย คือ หนวยงานที่ใหบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการความปลอดภัย ควบคุมดูแลใหประชาชนอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน เชน
กรมตํารวจ
2. ใหบริการที่ตอบสนองความตองการ ดานความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต เชน
การไฟฟา การประปา สวนในธุรกิจบริการนั้นมีมากมายหลายแขนง หากจะจําแนกความแตกตาง
โดยคํา นึงถึงเปาหมายของการบริก ารเปน สําคัญ ก็สามารถที่จ ะแบงการบริก ารออกไดเปน 2
ประการ คือ(จิตตินันท เดชะคุปต, 2538: 1)
1. การบริการทางดานธุรกิจ ซึ่งหมายถึง การบริการที่มีลักษณะการดําเนินการใน
เชิงธุรกิจมุงแสวงหากําไรเปนสําคัญ การบริการในลักษณะนี้มักจะอยูภายใตการดําเนินงานของ
องคการบริษัท และหางรานของเอกชน เชน การบริก ารโทรศัพทเคลื่อนที่ การบริก ารเคเบิลทีวี
เปนตน
2. การบริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง การบริการที่มีลักษณะการดําเนินการ โดย
ระบบราชการ มุงประโยชนสุข และสวัสดิภาพของประชาชนในสังคมเปนสําคัญ การบริการใน
ลักษณะนี้ ไดแก การบริการของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ เชน การบริการสาธารณสุข การบริการ
สังคมสงเคราะห เปนตน
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน อาจสรุปไดวา ประเภทของการบริการนั้น แบงเปนการบริการ
ทางดานธุรกิจ ซึ่งเปนการดําเนินการของหนวยงานเอกชน และการบริการสาธารณะ ซึ่งเปนการ
ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ โดยบริการสาธารณะนั้นอาจแบงเปน กิจกรรมที่ตอบสนองความ
ตองการไดรับความปลอดภัย และกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการดานความสะดวกสบายในการ
ดําเนิน ชีวิต โดยการให บริก ารประชาชนของพนั ก งานสอบสวนนั้น ถือ วาเปน การให บริ ก าร
สาธารณะอยางหนึ่งหลักการใหบริการประชาชน
การใหบริการที่ดี หมายถึง การที่ขาราชการซึ่งทํางานติดตอกับประชาชนที่มาติดตอขอรับ
บริการดว ยความรวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม และมีอัธยาศัยตอประชาชนดวยดีภายใตกฎหมาย
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ที่กําหนดไวโดยมีหลักการใหบริการประชาชนดังนี้ คือ
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1. การปฏิบัติตน
1.1 การแตงกายที่ดี เหมาะสม เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพและเปนที่ประทับใจ
แกผูพบเห็นและติดตอดวย ผูแตงกายดีไมจําเปนตองเปนผูที่มีรูปรางและหนาตาดีเสมอไป การแตง
กายที่นับวางามและถูกตองนั้น ไมไดขึ้นอยูกับการสวมเสื้อผาที่มีราคาแพง หลักสําคัญอยูที่ความ
สุภาพ สะอาด เรียบรอย ถูกกาลเทศะ
1.2 การรักษาเวลา ขาราชการตองอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- การมาปฏิบัติงานและเวลากลับ ไมมาทํางานสายและกลับกอนเวลา
- การพักกลางวันเปนไปตามเวลาที่กําหนด
- ไมผิดนัด
- ถาจําเปน ตองปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนแลว เสร็จ ถึงแมจะเลยเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติก็ควรปฏิบัติตอไปใหแลวเสร็จ
1.3 การแสดงความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่
1.4 หลีกเลี่ยงการใชอารมณ การโตแยงและแสดงความฉุนเฉียวกับผูมารับบริการ
1.5 มีมารยาทในการใหบริการกับประชาชนใหการตอนรับเมื่อประชาชนเขามา
ติดตอที่สํานักงาน
1.6 มีความสามัคคีชวยเหลือกันในการงาน
2. การปฏิบัติงาน
2.1 การจัดงานสํานักงานควรดําเนินการ ดังนี้
- งานบริการประชาชนควรอยูชั้นลางของอาคารและใกลทางเขา-ออก
เพื่อสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอและชองทางเขา-ออก ควรจะกวางขวางพอ
- ควรมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทสะดวก ไมตั้งชั้นหรือตู บัง
ประตูหรือหนาตาง
- การจัดโตะทํางาน ควรเปน ไปตามสายงานหรือทิศทางเดิน ของงาน
ตามลําดับเปนเสนตรง ไมยอ นกลับไปกลับมา
- การตั้ งตู เก็ บเอกสารจะตอ งไม เกะกะ และมี ที่ว า งพอที่ จ ะเป ด ตู ไ ด
สะดวกและควรวางชิดฝาผนังหอง ไมควรวางปดประตู หนาตาง
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- สํานักงานตองสะอาด เรียบรอย สวยงาม
- สํ า นั ก งานควรมี พื้ น ที่ก ว า งขวางพอสมควร และควรจั ด ที่ สํ า หรั บ
ประชาชนผูมาติดตอ พรอมทั้งจัดที่นั่งพักรอ มีน้ําดื่ม ที่อานหนังสือพิมพ โทรศัพทสาธารณะ
2.2 อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
- อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือเอกสารที่ตองใชรวมกันควรอยูใกลกัน
หรือที่เดียวกันหรือใกลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
- ควรจั ด ให มี เ พี ย งพอ เบิ ก จ า ยได ส ะดวก พร อ มสํ า รองไว เ พื่ อ การ
ปฏิบัติงานแตละชวงเวลาใหเพียงพอใชงาน เชน แบบพิมพตาง ๆ เปนตน
- ควรจัดใหมีตัวอยาง คํารอง แบบพิมพตาง ๆ เขียนติดไวเปนตัวอยางแก
ประชาชน พรอมทั้งปากกาหรือดินสอ
2.3 วิธีการปฏิบัติงาน
- ศึกษาหาความรู และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาง ๆ ความรู
ความสามารถเปน คุณสมบัติพื้น ฐานสําคัญในการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชนของทาง
ราชการจะบกพรองขาดประสิทธิภาพ ถาขาราชการขาดความรู ความสามารถในการทํางานใน
หนาที่ ดังนั้น ขาราชการตองหมั่นศึกษาหาความรูในหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อสามารถ
ตอบคําถามหรือใหคําแนะนําตาง ๆ เบื้องตนแกประชาชนที่มาติดตอได
- การปฏิบัติงาน ขาราชการตองเตือนตัวเองอยูเสมอวางานที่รับผิดชอบ
อยูนั้นเราเกิดความชํานาญ มีความรู ทําใหดูเหมือนเปนสิ่งงาย แตสําหรับประชาชนแลวเรื่องตางๆ
เหลานี้ไมใชกจิ วัตรประจําวัน เขายอมขาดความรูความเขาใจในเรื่องนั้น
- งานบริก ารใดถ าประชาชนต อ งรอระหว า งดํ าเนิ น การควรแจ ง ให
ประชาชนทราบพรอมทั้งแจงเวลาวาจะแลวเสร็จเมื่อใด
- ควรใหขาราชการสามารถทํางานแทนกันได เพราะถาหากขาราชการ
คนใดลาหยุดงานหรือไมสามารถปฏิบัติงานไดดวยเหตุใด ขาราชการคนอื่นสามารถปฏิบัติงานแทน
ได งานบริการประชาชนมีความตอเนื่องไมตองสะดุดหยุดลง
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หลัก 7 ประการในการดํารงชีพของเจาหนาที่ของรัฐ
1. ความไมมีตน (Selflessness) : ตัดสินใจเพื่อประโยชนของประชาชน มิใชเพื่อประโยชน
สวนตน ครอบครัวหรือพวกพอง
2. ความซื่อสัตย (Integrity) : ไมรับขอผูกมัดใดๆ จากผูอื่นซึ่งอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่
3. ความเปน กลาง (Objectivity) : แตงตั้งผูปฏิบัติงานหรือจัด ทําสัญญาบนพื้น ฐานของ
คุณธรรม
4. ความรับผิดชอบเบ็ดเสร็จ (Accountability) : รับผิดชอบตอสาธารณชนพรอมรับการ
ตรวจสอบ
5. ความเปดเผย (Openness) : เปดเผยขอมูลสวนใหญและจํากัดการเปดเผยขอมูลเฉพาะ
เมื่อมีความจําเปนตองปกปองเพื่อสาธารณชนสวนใหญและตองใหเหตุผลในการปกปดนั้นอยาง
ชัดเจน
6. ความตรงไปตรงมา (Honesty) : เปดเผยประโยชนสวนตนและแกขอขัดแยงเพื่อปกปอง
ประโยชนของสาธารณชน
7. มีภ าวะผูนํา (Leadership) : สงเสริมหลัก การดวยการใชภ าวะผูนําและทําตัวใหเปน
ตัวอยางที่ดี
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตํารวจกับการบริการประชาชน
วิสุทธิ กิตติวัฒน (2528: 53) ตํารวจมีบทบาทสําคัญยิ่งในการรักษาความสงบเรียบรอยของ
สังคม ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของตํารวจนั้น ตํารวจมิไดดําเนินการอยางโดดเดี่ยว แตอยูภายใต
ภาวะสิ่ งแวดล อ มต าง ๆ ของสั งคม ทั้ งในดา นเศรษฐกิจ การเมื อง การทหาร กฎหมาย และ
เทคโนโลยี ซึ่งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทุก ๆ ดานดังกลาวเหลานี้จะมี “ประชาชน” เปนองคประกอบหลัก
อยูเสมอ ซึ่งอาจกลาวไดวาในการปฏิบัติภารกิจของตํารวจนั้นจะตองเกี่ยวของกับประชาชนและ
พฤติกรรมของประชาชน ซึ่งรวมกันเรียกวา ชุมชน เปนหลัก ดังนั้น ความสัมพันธที่ดีกับประชาชน
หรื อ ชุ ม ชน จึ ง เป น ป จ จั ย ข อ สํ า คั ญ ที่ สุ ด สํ า หรั บ ตํ า รวจ โดยเฉพาะในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งถือวาตํารวจตองรับใชประชาชนและสังคม เพราะตํารวจนั้นไดรับงบประมาณที่
เก็บจากภาษีของประชาชน จึงตองพยายามทุกวิถีทางที่จะเรียนรูวาประชาชนหรือ ชุมชนตองการ
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อะไรจากบริการของตํารวจ และพยายามที่จะเสริมสรางความสัมพันธอัน ดีกับประชาชน ซึ่งใน
ความพยายามของตํารวจที่จะปฏิบัติหนาที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนนั้น
นอกจากนี้ ยั งไดก ลา วอี ก วา ความรับ ผิ ด ของตํา รวจในการรั ก ษาความสบงเรี ยบรอ ยป องกั น
ปราบปรามอาชญากรรม หากประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย ประชาชนยอมเรียนรูที่จะปองกัน
ตนเองใหพนจากการตกเปนเหยื่ออาชญากรรมประชาชนจะแจงขาวหรือเบาะแสของคนรายหรือ
การมาใหถอยคําพยาน ในชั้นสอบสวน หรือชั้นศาลแลวงานของตําราจจะงายขึ้น มีค วามยุงยาก
นอยลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.7 โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน
ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบงานตํารวจ เพื่อใหสามารถอํานวย
ความยุติธรรมและดูแลรัก ษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ของประชาชน และบริก าร
ประชาชนได อย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สะดวก รวดเร็ ว เสมอภาค เป น ธรรม และสอดคลอ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 และระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2540 รวมทั้งแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540-2544
สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชนขึ้นในป
2541 (เอกสารโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน กรมตํารวจ, 2541) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 เปาประสงคของโครงการ 10 ประการ
- มีมาตรฐาน
สถานี ตํ า รวจทุ ก แห ง มีม าตรฐานหารให บ ริก ารที่ ชั ด เจน ทั้ ง ในส ว นของการบริ ก าร
ประชาชนบนสถานีตํารวจและการบริการประชาชนนอกสถานีตํารวจ เพื่อใหสามารถประเมินผล
ไดอยางเปนรูปธรรม แจงใหประชาชนในฐานะผูใชบริการ ไดรับทราบโดยทั่วกันทั่งนี้มาตรฐาน
ดังกลาวนั้น ตองสอดคลองกับความตองการของประชาชนตามสภาพความเปนจริงและทรัพยากร
ของแตละสถานีตํารวจ
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- โปรงใส
ทุก สถานีตํารวจในฐานะผูใ หบริก ารจะเปด เผยขั้น ตอนระยะเวลาในการบริก ารเพื่อให
ประชาชนผูใชบริการสามารถตรวจสอบได ทั้งในดานผูรับผิดชอบหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติ ลําดับ
ขั้นตอนของงานที่ไมเกิดความเสียหายตอทางราชการ
- ซื่อสัตยสุจริต
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจ จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน และมุงมั่นพิทักษรับใชประชาชนอยางมีศักดิ์ศรี
- สะดวกและรวดเร็ว
การบริการประชาชนของสถานีตํารวจจะตองเปนไป อยางสะดวกรวดเร็ว และมีขั้นตอน
ระยะเวลาทํางานที่สั้นใหเสร็จสิ้นที่สถานีตํารวจใหมากที่สุด ภายใตหลักการทํางานเสร็จสิ้น ณ จุด
เดียว
- เสมอภาคและเปนธรรม
การบริการประชาชนของสถานีตํารวจ จะเปนไปอยางเสมอภาคและเปนธรรมโดยไมเลือก
ปฏิบัติตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
- มีประสิทธิภาพ
การบริก ารประชาชนของสถานีตํารวจจะเปน ไป อยางคุ มคา ประหยัด มีคุณ ภาพเกิ ด
ประโยชนอยางแทจริง และสอดคลองกับความตองการของประชาชน
- สุภาพและชวยเหลือเกื้อกูล
เจาหนาที่ตํารวจผูป ฏิบัติงานของสถานีตํารวจจะใหการตอนรับ และใหบริการประชาชน
ดวยความสุภาพ กระตือรือรน เปนมิตร เอาใจใส เอื้ออาทร ใหความชวยเหลือเกื้อกูลดวยความเต็ม
ใจ
- มีทางเลือก
ประชาชนในฐานะผูรับบริการของสถานีตํารวจยอมมีทางเลือกที่จะสามารถใชบริการจาก
สถานีตํารวจที่เกิดความสะดวกมากที่สุด ภายใตขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว
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- มีสวนรวม
การบริการประชาชนของสถานีตํารวจจะเปดโอกาสใหประชาชนและขาราชการตํารวจใน
ทุกระดับของหนวยงานมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อรับทราบความตองการตั้งแต
ตนและจะไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ ถูก ตอง สอดคลองเหมาะสมกับความเปนจริงและ
ความตองการของประชาชน
- ยึดถือประโยชนสวนรวม
สถานีถือเสมือนหนึ่งเปน สมบัติรวมกัน ของชุมชน ผลการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกิดขึ้นจะ
ยึดถือประโยชนสวนรวมที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ
1.2 วัตถุประสงคของโครงการฯ
- มุงใหประชาชนไดรับบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว
- มุงใหประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาจากตํารวจ ดวยความเสมอภาค
เปนธรรม ถูกตองตามหลักนิติธรรมโดยไมชักชา
- มุงใหสังคมมีความสงบเรียบรอย และประชาชนมีความรูสึกอบอุนใจ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดโดยปกติสุข
- มุงใหประชาชนไดรับความสะดวกในการใชร ถในถนน ขณะเดียวกัน ก็มุงบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการจารจรอยางเครงครัดสุภาพ และยุติธรรม
- มุงสรางความเขาใจอันดีร ะหวางตํารวจและประชาชนและแสวงหาความรว มมือจาก
ประชาชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- มุงใหสถานีตํารวจทั้งหนวยงานในลักษณะเดียวกัน เปนแหลงที่พึ่งของประชาชนอยาง
แทจริง มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด จัดพื้นที่อยางเปนสัดสวนสะดวกตอการใหบริการ
ประชาชน
- มุงพัฒนาใหขาราชการตํารวจเปนผูที่มีพฤติกรรมดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เอา
จริงเอาจัง เปนที่ไววางใจของประชาชนและมีจิตสํานึกในการใหบริการและชวยเหลือประชาชน
เสมือนหนึ่งตัวเองไดรับความเดือดรอน
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1.3 เปาหมายโครงการฯ
- เพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแก ดานการบริการทั่วไป ดานการ
อํานวยความยุติธรรมทางอาญา ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ดานการควบคุมและการจัด การจราจร ดานการประชาสัมพัน ธและแสวงหาความรว มมือจาก
ประชาชน ดานการปรับปรุงสถานที่ทํางานสภาพแวดลอม ดานการบริหารงานดานหารปกครอง
บังคับบัญชา
- ปรับปรุงระบบบริหารงานตลอดจนถึงวิธีการปฏิบัติตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพื่อใหสถานีตํารวจรวมทั้งหนวยงานลักษณะเดียวกัน มีความพรอมในการบริการประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในดานกําลังพล งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ
1.4 การติดตามและประเมินผลโครงการฯ การติดตามและประเมินผล จะกระทําเปน 4 วิธี
ดังนี้
- การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ
โดยหนวยงานที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด
- การติ ด ตามผลโดยผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ฝ า ยอํ า นวยการในระดั บ กองบั ง คั บ การ
กองบัญชาการ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้ง จเรตํารวจ
- การติดตามผลโครงการฯ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กองบัญชาการ และระดับกองบังคับการ
- การรายงานผลการปฏิบั ติข องหน ว ย ตามแบบการรายงานที่ค ณะกรรมการบริก าร
โครงการฯ ระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด โดยสํานักงานแผนงานและงบประมาณจะเปนผู
จัดสงไปใหหนวยงานตางๆ เพื่อรายงานความคืบหนาในการดําเนินการทุกระยะ
1.5 ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการฯ
- ประชาชนจะไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
- ประชาชน จะไดรับบริการจากสถานีตํารวจดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเปน
ธรรม ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2540
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- ประชาชนจะมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น มากยิ่ ง ขึ้ น สามารถดํ า รง
ชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข และมีสวนชวยเสริมสรางพัฒนาชุมชนของตนใหมีความเขมแข็ง
มั่นคง ปลอดภัย และรวมกันแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางจริงจัง
- ขาราชการตํารวจจะไดรับการพัฒนาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาไววางใจ เปนที่รักใครของ
ประชาชนสมกับการเปนผูพิทักษสันติราษฎรอยางแทจริง ทําใหภาพลักษณสวนรวมของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติดีขึ้น
- สถานี ตํ ารวจรวมทั้ง หนว ยงานในลั ก ษณะเดีย วกัน จะได รั บการพั ฒ นาให สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
2.8 องคกรทีท่ ําหนาที่สอบสวนฟองรองของประเทศไทย
ธวัชชัย แสวงทรัพย (2542: 15-16) กลาววา การดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยไดแยก
อํานาจการสอบสวนและการฟองรองคดีออกจากกันคอนขางเด็ดขาด โดยพนักงานสอบสวนอัน
ไดแกพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานตํารวจ ที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป เปนผูมีอํานาจ
หนาที่ในการสอบสวน เวนแตกรณีที่เขาหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 20 ที่ใหเปนอํานาจของอัยการสูงสุดที่จะเปนพนักงานสอบสวนซึ่งกรณีดังกลาวก็เพื่อเปน
การควบคุมตรวจสอบและถวงดุลกัน เพื่อมิใหอํานาจการสอบสวนและฟองรองอยูภายใตอํานาจ
การดําเนินการขององคกรของอัยการฝายเดียว ซึ่งจะทําใหองคกรของอัยการมีอํานาจมากเกินควร
และปราศจากการควบคุมการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะทําใหก ารกระทําที่ไมสุจ ริต หรือแสวงหา
ผลประโยชนจากกระบวนการยุติธรรมในทางคดี นอกจากนั้นการจะใหอัยการเปนผูรับผิดชอบ
สอบสวนการฟองรองคดีดวย อาจทําใหงานในหนาที่หลักของอัยการคืองานฟองรองคดี และการ
ดําเนินคดีในขั้นการพิจารณาของศาลตองเสียหาย และเมื่อพิจารณาจากความรูความเชี่ยวชาญในการ
สืบสวนคดีของอัยการโดยเฉพาะคดีอาญาก็มีประสบการณความรู และความเชี่ยวชาญสูพนักงาน
สอบสวนไมได ฉะนั้น รัฐไดมีแนวความคิดตั้งแตรางกฏหมายวาดวยการสอบสวนและฟองรองคดี
โดยใหพนัก งานสอบสวนมีอํานาจและหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญาและใหอัยการมีหนาที่
ฟองรองดําเนินคดีในศาลตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(6) บัญญัติวา
พนักงานสอบสวนหมายถึง เจาพนักงานที่กฎหมาย ใหอํานาจและหนาที่ใ นการสอบสวนและ
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มาตรา 18 ไดบัญญัติใหบุคคลเหลานี้มีอํานาจสอบสวนคดีอาญา กลาวคือในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดแก ขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแต รอยตํารวจตรี หรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจ
สอบสวนคดีอาญา ซึ่งไดเกิด หรืออางหรือเชื่อวาเหตุไดเกิด ขึ้น ภายในเขตอํานาจของตน หรือ
ผูตองหาที่มีอยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจของตนในจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก
พนักงานฝายปกครอง หรือ ตํารวจชั้นผูใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแตรอย
ตํารวจตรี หรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดคดีอาญา ซึ่งไดเกิดหรืออาง
หรือเชื่อวาไดเกิดขึ้นภายในเขตอํานาจของตน หรือผูตองหาที่มีที่อยูหรือถูกจับภายในเขตอํานาจ
ของตนได
สําหรับความผิด ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจัก ร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 20 ไดบัญญัติไววา ถาความผิดซึ่งมีโทษทางกฎหมาย ไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย
ใหอธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาราชการแทนเปนพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมาย
หนาที่นั้น ใหพนัก งานสอบสวนคนใดก็ได ใ นกรณีจํ าเปน พนัก งานสอบสวนตอไปนี้มีอํานาจ
สอบสวนในระหวางที่รอคําสั่งจากอธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทน
1. พนักงานสอบสวนซึ่งผูตองหาถูกจับในเขตอํานาจ
2. พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลไดรับความเสียหายไดฟองรองใหทํา
โทษผูตองหา
2.9 การสอบสวนคดีอาญาที่อยูในอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา ไดกําหนดอํานาจหนาที่ก ารสอบสวน
คดีอาญา ไดแก พนักงานสอบสวนผูทําหนาที่รับผิดชอบอันมี พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ดังกลาวมาแลว ขางตน ฝายเดียวที่มีอํานาจในการสอบสวนคดีอาญา และเมื่อมีก ารสอบสวน
คดีอาญานั้น เมื่อพนักงานสอบสวนทราบวามีการกระทําความผิดเกิดขึน้ ไมวาจากการกลาวโทษ จา
การรับคํารองทุกขหรือวิธีอื่นไดก็ตาม พนักงานสอบสวนจะตองรีบออกไปดําเนินการสอบสวนโดย
มิชักชาอันหมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาว อีกทั้งดําเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับความผิดที่
กลาวหาเพื่อพิสูจนความผิดและเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
และดําเนินทั้งหลายอื่น ๆ เหลานั้น พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เพียงใช
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ยืนยันผูตองหาอยางเดียวไมได ยังจะตองรวบรวมพยานหลักฐานอันเปนผลดีแกผูตองหาดวย และ
เพื่อใหการรวบรวมพยานหลักฐานและ การดําเนินการของการสอบสวนเปนไปอยางรวดเร็วและ
ถูกตองกฎหมายไดใหอํานาจพนักงานสอบสวนที่จะใชมาตรการบังคับอันมีก ารออกหมายเรียก
หมายจับและหมายปลอยตัวผูตองหา
2.10 หลักการสอบสวนและความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน
ชัยทัศน รัตนพันธ (2537: 28-32) กลาววา จากความหมายของการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(11) ไดกําหนดนิยามไววา “การสอบสวน หมายถึงการ
รวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินคดีการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติ แหงประมวลกฎหมายนี้
ซึ่งพนัก งานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่ก ลาวมาเพื่อที่จ ะทราบขอเท็จ จริงหรือพิสูจ น
ความผิด เพื่อที่จ ะเอาตัว ผูก ระทําความผิด มาฟอ งลงโทษ” ซึ่งพอจะสรุป สาระสําคั ญของการ
สอบสวนดังนี้
1. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับความผิดที่กลาวมา ไดแก การดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 การพิจารณาความผิด เมื่อผูเสียหายมารองทุกขตอพนักงานสอบสวนแลวโดย
ในคํารองทุกขนั้น ปรากฏสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะความผิด พฤติการณตาง ๆ ที่ความผิดนั้นได
กระทําลง ตลอดจนความเสียหายที่ไดรับ และใหเปนเจาหนาที่ข องพนัก งานสอบสวนที่จ ะได
พิจารณาวาการกระทําตามคํารองทุกขนี้ ควรจะเปนความผิดใดมาตรา ใด (ป. วิอาญา ม.123)
1.2 การบันทึกปากคําผูเสียหาย และพยาน พนักงานสอบสวนมีอํานาจทําการ
บันทึกปากคําของผูเสียหายหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เห็นวาถอยคําอาจจะเปนประโยชนแกรูปคดีได (ป. วิ
อาญา มาตรา 133)
1.3 การบันทึกปากคําของผูตองหา พนักงานสอบสวนอาจใชถอยคําใหการของ
ผูตองหาเปน พยานหลัก ฐานยัน การกระทํา ผิด ของผูตองหาได ทั้งนี้เพราะกฎหมายบัญญัติใ ห
พนักงาน สอบสวนกอนทําการสอบปากคําผูตองหา ใหแจงผูตองหาทราบกอนวา “ถอยคําผูตองหา
ใหการในชั้นพนักงานสอบสวน อาจใชเปนพยานหลักฐานยันตัวเขาในชั้นการพิจารณาคดีได” (ป.วิ
อาญา มาตรา 134/4) ซึ่งหมายความรวมถึงการพิจารณาคดีของเจาพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การพิจารณาคดีนั้น
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1.4 การรวบรวมพยานหลัก ฐานเปน การดําเนิน การสว นหนึ่ง ของพนัก งาน
สอบสวนที่ เกี่ยวของกับความผิด ที่ก ลาวหา การรวบรวมพยานหลัก ฐานนอกจากจะรวบรวม
พยานหลักฐานทั้ง 3ชนิดไดแก พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ แลว เพื่อประโยชนใน
การรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาว พนักงานสอบสวนยังมีอํานาจที่เกี่ยวกับการตรวจตัวผูเสียหาย
การตรวจผูตองหา การตรวจสิ่งของ การทําภาพถายแผนที่ หรือการวาดภาพจําลอง หรือพิมพ
ลายนิ้วมือลายเทา การคนเพื่อพบสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดใช หรือสงสัยวาไดมาดวยการ
กระทําความผิด หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ การยึดไวซึ่งสิ่งของที่คนพบหรือสงมาตาม
หมายเรียก (ป.วิอาญา มาตรา132)
2. เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด การที่จะทราบขอเท็จจริงหรือเพื่อพิสูจน
ความผิด อาจกระทําไดโ ดยการพิจ ารณาจากพยานหลัก ฐานตาง ๆ ที่พนัก งานสอบสวนได
ดําเนินการตามที่ไดกลาวตามขอ 1 ขางตน ซึ่งไดแก พยานบุคคล พยานเอกสาร วัตถุพยาน พยาน
ผูชํานาญการ และจากบันทึกคําใหการของผูตองหา
3. เพื่อจะเอาตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ พนักงานสอบสวนมีวิธีการเอาตัวผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษไดดังนี้
3.1 โดยการออกหมายเรียกใหมาพบ พนักงานสอบสวน (ป.วิอาญา มาตรา 7 และ
133)
3.2 โดยการออกหมายจับและดําเนินการออกประกาศจับตามระเบียบของราชการ
ที่กําหนดไว (ป.วิอาญา มาตรา 6)
3.3 โดยการรับตัวจากเจาพนักงาน หรือราษฎรผูทําการจับ (ป.วิอาญา มาตรา 89)
3.4 โดยการเขาพบพนักงานสอบสวน (การมอบตัว)
3.5 โดยพนักงานสอบสวนเปนผูจับและควบคุม ซึ่งในระหวางสอบสวนปรากฏวา
เปนผูกระทําความผิด (ป.วิอาญา มาตรา 136)
4. เพื่อใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองคดีตอศาล เพราะกฎหมายบัญญัติไววา หามมิให
พนักงานอัยการฟองคดีตอศาล โดยมิใหมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน
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กัมพล ลีลาประภาภรณ (2540: 43 ) กลาววา การสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนตอง
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของประมวล
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีไดกําหนดหลักทั่วไปวาดวยการสอบสวนพอสรุปไดดังนี้
1. พนักงานสอบสวนตองทําใจเปนกลางทรงไวซึ่งความยุติธรรม ตองการแตความจริงโดย
บริสุทธิ์เทานั้น
2. การสอบสวนตองรีบกระทําโดยมิชักชา แมกฎหมายใหอํานาจการควบคุมโดยการรองขอ
ตอศาลไดก็ตาม แตอยาลืมวาการสอบสวนลาชาทําใหเดือดรอนแกคูกรณีและพยาน และอาจทําให
ขอเท็จจริงผันแปรไป ผูสอบสวนจึงชอบที่จะรีบกระทําโดยไมจําเปนที่จะตองขอใหศาลสั่งขังไดจะ
ดีมาก
3. การอางเหตุผลขออํานาจชอบที่จะขอแตเหตุที่จําเปนจริง ๆ แมศาลจะอนุญาตขังผูตองหา
ภายหลังปรากฎวาเหตุที่จะขอไมสมควร ก็ตองรับผิดชอบในทางวินัย
4. ผูสอบสวนจะตองใหความสะดวกแกคูกรณี
5. เปนหนาที่ผูสอบสวนจะตองติดตามและทําสํานวนการสอบสวนใหสําเร็จโดยเร็ว
6. ถาสํานวนใดสงไปยังพนักงานอัยการใหฟอง พนักงานสอบสวนก็ตองหมั่นไปติดตามกับ
พนักงานอัยการ เพื่อไดทราบหากมีขอบกพรองเพื่อพนักงานอัยการจะไดชี้แจงสั่งตามสมควรและ
เกิดผลดีแกคดี การสอบสวนนับวาเปนงานดานแรกที่จะใหความคุมครองสิทธิ ความเปนธรรมแก
คู ก รณี ที่ เ กี่ ย วข อ งไม ว า ฐานะผู เ สี ย หายหรื อ ผู ต อ งหา เนื่ อ งจากว า การดํ า เนิ น การรวบรวม
พยานหลักฐานที่เปนไปอยางถูกตองทั้งในขอเท็จจริงและในขอกฎหมายของเจาพนักงานทําการ
สืบสวนสอบสวนยอมสงผลดีตอพนักงานอัยการและศาล ในการดําเนินคดีตอไปดวยความยุติธรรม
และรวดเร็ว ดังนั้นพนักงานสอบสวนจะตองเปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกและฝกอบรมเปนอยางดี
จะตองเปนผูมีคุณสมบัติสูงเฉพาะตัว กลาวคือ ตองเปนบุคคลที่มีความขยัน อดทนกลาหาญ ฉลาด
ตื่นตัวอยูเสมอ มีความจดจําดี ชางสังเกต คาดการณไดแมนยํา (Eastmam, 1969: 141 อางถึงใน
นายกัมพล ลีลาประภาภรณ, 2540: 43)
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ชัชวาล สุขสมจิตร (2529: 2-8) กลาววา ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนมีดังนี้
1. การรับแจงความ เปนความรับผิดชอบเบื้องตนของพนักงานสอบสวน เมื่อผูเสียหายหรือ
ผูรับมอบอํานาจ หรือผูหนึ่งผูใดมาแจงความไมวาจะโดยวิธีใด ๆ จะตองรับแจงไวทุกเรื่องและ
ดําเนินการในการรักษาความสงบเรียบรอยใหได นอกเหนือจากการเปนพนักงานสอบสวนตาม
ระเบียบและกฎหมายตอไป
2. การสืบสวนจับกุมเปน หนาที่ของพนักงานสอบสวนในการสืบสวนหาตัวคนรายและทํา
การจับกุม เปนการปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2523
และตามกฎหมาย ซึ่งมีการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขไวใหพนักงานสอบสวนติดตามจับกุมตัว
คนรายได เชน ผูเสียหายที่รองทุกขแลวชี้ตัวใหจับกุม หรือกรณีความผิดซึ่งหนา ซึ่งตองทําการ
จับกุมตัวทันที
3. การควบคุมเปนหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานสอบสวน เกิดขึ้นหลังจากมี
การจับกุม หรือไดสงตัวผูตองหา ซึ่งการควบคุมตัวนี้มีขอบเขต ระยะเวลา วิธีการตามที่ระบุไวใน
กฎหมาย ซึ่งการควบคุมในชั้นสอบสวนจะเริ่มตั้งแตแจงขอหาและลงประจําวันควบคุมตัวที่สถานี
ตํารวจ จะสิ้นสุดเมื่อผูตองหาตาย หรือไดรับการปลอยตัวชั่วคราว หรือพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
สั่งไมฟอง ในการควบคุมนี้ พนักงานสอบสวนจะตองแจงสิทธิตามกฎหมายใหผูตองหาทราบดวย
วา มีสิทธิพบและปรึกษาผูที่จะเปนทนายความสองตอสอง ไดรับการเยี่ยมเยียนตามสมควร และ
ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดความเจ็บปวย
4. การปลอยตัว ผูตองหาชั่ว คราวเปน เรื่องที่เกิด ขึ้น ตอจากการควบคุม เปนสิทธิของ
ประชาชนตามกฎหมาย และเปนบริการที่จะตองใหแกประชาชนโดยเร็ว ซึ่งพนักงานสอบสวนตอง
อธิบาย และมีความเห็นวินิจฉัยการปลอยตัวชั่วคราว ไปแลว ก็ยังคงสามารถทําการสอบสวนตอไป
ได ซึ่งเมื่อสอบสวนเสร็จก็จะใหนายประกันตัวผูตองหา เพื่อนําสงพนักงานอัยการตอไป
5. การสอบสวน เปนหนาที่รับผิดชอบที่สําคัญยิ่งของพนักงานสอบสวน เพราะเปนการ
รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่ทําเปนรูปสํานวนการสอบสวนเพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อรูตัวผูที่กระทําความผิด ยิ่งในการปฏิบัติ
ควรตั้งรูปคดีและประเด็นเรื่องกอน แลวทําการสอบสวนไปตามประเด็น ในการนี้ก ฏหมายให
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อํานาจพนักงานสอบสวนไวหลายประการ และตองกระทําโดยละเอียด รอบคอบ รัดกุม รวดเร็วมี
คุณธรรม มีใจเปนกลาง และคงไวซึ่งความยุติธรรม
6. การปฏิบัติอยางอื่นที่เกี่ยวของกับพนักงานสอบสวน เปนการปฏิบัติเพื่อใหไดขอเท็จจริง
มากขึ้น ไดแก การคน การออกหมายเรียก การชันสูตรพลิกศพ การออกตําหนิรูปพรรณการพิมพมือ
รวมตลอดถึงการเปรียบเทียบปรับคดีอาญา การปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทย การติดตอกับหนวยงานราชการตาง ๆ
7. การสรุปสํานวนการสอบสวนและเสนอผูบังคับบัญชา หลังจากที่พนักงานสอบสวนได
รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ และดําเนินการทั้งหลายอันเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหาเรียบรอยแลวก็
จะสรุปสํานวนการสอบสวนเปนความเห็นของพนักงานสอบสวนสั่งฟอง หรือสั่งไมฟองหรืองด
การสอบสวน ตามหลัก เกณฑข องกฎหมายแลว เสนอสํานวนตอผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งคดีเปน
ความเห็นที่แทจ ริง แลวเสนอสํานวนใหพนักงานอัยการพิจ ารณา ซึ่งเปน หนาที่ข องพนักงาน
สอบสวนที่จะตองคอยคิดตามสํานวนใหพนักงานอัยการ
8. การสงสํานวนใหพนักงานอัยการ เมื่อพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนเสร็จสิ้น
และผูบังคับบัญชามีความเห็นทางคดีเสร็จสิ้นแลว พนักงานสอบสวนจะสงสํานวนใหพนักงาน
อัยการ พิจารณาทุกกรณีไป ไมวาจะมีความเห็นทางคดีอยางไร โดยเฉพาะหากเปนความเห็นสั่งฟอง
จะตองสงสํานวนการสอบสวนและสงตัวผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผูตองหานั้นถูกขัง
อยูแลว เปน หนาที่ข องพนัก งานสอบสวนที่จะตองคอยติดตอกับอัยการ เพื่อจะไดทราบหากมี
ขอบกพรอง และจําเปนตองชี้แจง หรือดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อสะดวกและเกิดผลดี
9. การสอบสวนเพิ่มเติมตามคําสั่งของพนักงานอัยการ เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนที่
จําเปนตองดําเนินการตามคําสัง่ ของพนักงานอัยการโดยเร็ว และครบถวนตามประเด็นที่อัยการสั่ง
10. การติดตามพยานไปเบิกความในศาล เมื่อพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟองและยื่น
ฟองผูตองหาตอศาล แลวมีความจําเปนตองสืบพยาน เปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนตองคอย
ติดตามและนําพยานเขาสืบตอศาลใหได โดยมีหนาที่สอดสองดูแลพยานอยูเสมอ เพราะหากศาลยก
ฟองเพราะเหตุไมสามารถนําพยานเขาเบิกความได พนักงานสอบสวนก็จะมีความผิดตามที่ระบุไว
ในระเบียบตํารวจไมเกี่ยวกับคดี
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2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี มีความมุงหมาย
เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัด ลพบุรี และ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี โดยจําแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ และประเภทของงานบริการที่ใช
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ไดแก ประชาชนที่อาศัยในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 5 ทาน มีความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.95 เก็บขอมูลระหวางวันที่ 15-30 มิถุนายน 2552 วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม
สําเร็จ รูปหาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะหค วามแปรปรวนทางเดี ยว (one-way
ANOVA) และการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s Least
– Significant Difference: LSD) ผลการวิจัยสรุปไดวา (1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี จํานวน 4 ดาน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 1) ดาน
ความเชื่อถือ 2) ดานความสามารถ 3) ดานความเต็มใจ และ 4) ดานความรวดเร็ว ตามลําดับ (2) การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อจําแนกตามอาชีพรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา แตกตาง
กัน อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 และเมื่อจํา แนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
ประเภทของงานบริการที่ใช ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชินวุฒิ ตั้งวงษเลิศ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการให
บริการในสถานีตํารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความ
พึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล
9 ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุ มผูใ ชบริการในสถานีตํารวจในเขตนครบาล 9
จํานวน 400 คน ในการเก็บรวบรวมขอมูลจะใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบโควตาโดยเก็บกลุม
ตัว อยา งที่ สถานี ตํารวจในเขตนครบาล 9 ทั้ง 10 สถานี สถานี ละ 40 ตัว อยางสถิติที่ใ ช ไดแ ก
คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มี
อายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปริญญา
ตรี มีอาชีพรับจางทั่วไป มีรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท โดยมาติดตอราชการที่สถานีตํารวจ
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นครบาลมากที่สุดคือ แจงความเอกสารหายหรือแจงความเปนหลักฐาน สวนใหญจํานวนครั้งที่มา
ติดตอที่สถานีตํารวจในระยะเวลา 1 ป จํานวน 1-5 ครั้ง ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ตอการรับบริการในสถานีตํารวจในเขตพื้นที่ก องบังคับการตํารวจนครบาล 9 พบวามีความพึง
พอใจในระดับมากเรียงลําดับ คือ ดานการใหความมั่นใจ ดานความนาเชื่อถือ ดานการดูแลเอาใจ
ใส และดานการตอบสนอง สวนดานรูปลักษณ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง
สิทธิพงษ ศรีเลอจันทร (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 2
(พ.ศ.2545 - 2549) ในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจของประชาชนและปจ จัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ข อง
พนักงานสอบสวนตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545-2549) ใน
เขตกองบังคับการตํารวจ นครบาล 2 โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่มาใชบริการ
กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตํารวจในเขตกองบังคับการตํารวจ นครบาล 2 ระหวางวันที่ 1 - 31
ธันวาคม 2548 รวมจํานวน 393 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ และคาสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-test จากการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และคาสัมฤทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน โดยกําหนด
นัยสําคั ญทางสถิติที่ ร ะดับ .05 ผลการศึ ก ษาพบวา (1) ประชาชนที่ มาใช บริก ารกับพนัก งาน
สอบสวนที่สถานีตํารวจในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสอบสวนอยูในระดับมาก (2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประชาชนที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทของคดีที่มาใชบริการแตกตางกัน มีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2549) ในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 ไมตางกัน (3) ความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอ การปฏิ บัติ หน าที่ ข องพนั ก งานสอบสวนมีค วามสัม พัน ธกั บความพึง พอใจของ
ประชาชนตอ การปฏิ บัติ หน า ที่ข องพนัก งานสอบสวนตามโครงการพัฒ นาสถานีตํ า รวจเพื่ อ
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ประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2549) ในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
กองวิจัยและพัฒนา กรมตํารวจ (2539) ไดทําการวิจัยความพึงพอใจ และความคาดหวังของ
ประชาชนต อการปฏิบั ติหน าที่ข องเจา หนา ที่ตํารวจ โดยมีวั ต ถุป ระสงคเพื่อ ใหท ราบถึ งการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจที่ผานมานั้น ประชาชนมีความพอใจผลงานอยูในระดับใด และ
ตองการใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติงานอยางไร มีปจ จัยอะไรที่มีผลตอความพึงพอใจ และความ
คาดหวังของประชาชน เพื่อนําผลการวิจัย การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงระดับที่สูงขึ้นตอไป
ผลการวิจัยปรากฏวา ประชาชนมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานดานการปองกันปราบปราม การ
สอบสวน และการบริการจราจรอยูในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 2.976) โดยประชาชนมีความคาดหวัง
ใหเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ในการปองกันปราบปราม โดยใหออกตรวจพื้นที่อยางสม่ําเสมอ
(รอยละ 36.9) ปราบปรามยาเสพติดอยางเขมงวด (รอยละ 25.8) ใหความสะดวกและเอาใจใสเมื่อ
ประชาชนมาแจงความรองทุกขบนสถานีตํารวจ (รอยละ 47.0) ใหเขมงวดกวดขันตอผูฝาฝนกฎ
จราจร (รอยละ 28.2) สวนปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจ และความคาดหวัง ปรากฏวากลุม
ประชาชนเพศชายมีความพึงพอใจ และความคาดหวังมากกวากลุมเพศหญิง กลุมประชาชนที่มีอายุ
มากกวามีความพึงพอใจมากกวากลุมประชาชนที่มีอายุนอยกวา และกลุมประชาชนที่เคยรว ม
กิจกรรมกับตํารวจมีความพึงพอใจมากกวากลุมประชาชนที่ไมเคยรวมกิจกรรมกับตํารวจ และ
ระดับการศึกษาของกุลมประชาชนที่มีการศึกษาสูงมีความพึงพอใจ และมีความคาดหวังจากตํารวจ
นอยกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํา
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2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลสวนบุคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได

ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของพนักงานสอบสวน ในเขต
พื้นที่ สภ.บางกรวย
1. ดานบุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวน
2. ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา
3. ดานความรูค วามสามารถของพนักงาน
สอบสวน
4. ดานการใหบริการอยางเพียงพอเหมาะสม
5. ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม
6. ดานการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
7. ดานการบริการอยางกาวหนา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับระดับและปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ซึ่งจาก
การศึกษาไดทําการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ใชบริการของพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรบางกรวยที่มาติดตอขอรับบริการในการสอบสวน โดยประชากรที่ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบ Accidental Sampling เปนการสุมที่มิไดกําหนดไวลวงหนาวามีใครจะเปนตัวอยางบางในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นเมื่อพบเจอใครก็สุมคนนั้นเปนตัวอยางไปเลย ไมจํากัดเวลาและสถานที่
คนไหนไมต อบก็หาคนใหม เก็บขอมูลไดค รบตามจํานวนเมื่อไรก็เลิก เก็บ (ธานิน ทร ศิลปจ ารุ ,
2551: 64) กลาวคือ แจกแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นใหกับผูมาใชบริการของสถานีตํารวจภูธร
บางกรวยโดยไมเจาะจง 200 ชุด
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เปนแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจ จําแนกเปนเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได
สวนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน ในเขต
พื้น ที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ซึ่งมีดว ยกัน 7 ดาน ไดแก ดานบุ ค ลิก ลัก ษณะของพนัก งาน
สอบสวน ดานการใหบริก ารอยางรวดเร็วทัน ตอเวลา ดานความรูค วามสามารถของพนัก งาน
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สอบสวน ดา นการใหบ ริก ารอยา งเพีย งพอเหมาะสม ด านการปฏิ บัติ อยา งเทา เทีย มด านการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง และดานการใหบริการอยางกาวหนา
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่สถานี
ตํารวจภูธรบางกรวยโดยวัด จากแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบมาตรฐานสว นประมาณคา (Rating
Scale) ตามแนวของลิเครท (Likert) มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง ความพึงพอใจนอยที่สุด
เกณฑก ารประเมิน แบบสอบถามความพึ งพอใจของประชาชนตอ การให บริก ารของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
ความพึงพอใจนอยไมเห็นดวย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
ความพึงพอใจนอยที่สุด
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
การทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถามผูวิจัย ไดนําแบบสอบถาม
จํานวน 30 ชุด ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจริงแลวนําผลมาหา
ความเชื่ อ มั่ น ด ว ยโปรแกรมวิ เ คราะห สํ า เร็ จ รู ป ทางสั ง คมศาสตร เพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น ใน
แบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันอัลฟาซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ .86
หลังจากนั้นจึงนํามาแกไข ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งขึ้นทั้งในดานเนื้อหา ภาษา
ที่ใชใหเขาใจงายขึ้น เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ดีในการสื่อความหมายและเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
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3.3 วิธีการเก็บขอมูล
3.3.1 การเก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากประชาชนที่มาใชบริการของพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรบางกรวยโดยการเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน
3.3.2 การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามทีไ่ ดตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลไปใชในการเก็บขอมูลและนํามา
ประมวลผลด ว ยคอมพิ ว เตอร โ ดยใช โ ปรแกรมวิ เ คราะห สํ า เร็จ รู ป ทางสั ง คมศาสตร ในการ
ประมวลผลขอมูล แปลความหมายของขอมูลที่ประมวลผลเรียบรอยแลว เพื่อจัดทํารายงานผลวิจัย
ตอไป
3.4 คาสถิติที่ใชในการวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ ใชสําหรับอธิบายขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคลของกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานใชสําหรับอธิบายเกี่ยวกับความพึงพอใจตอ
การใหบริการของพนักงานสอบสวน
ใชคาสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
ใชคา F-test เพื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ในการทดสอบเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ที่มีมากกวา 2 กลุม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขต
พื้น ที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน
3 สวน คือ
4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจ
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนัก งานสอบสวน ในเขตพื้น ที่
สถานีตํารวจภูธรบางกรวย
4.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน
ในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรบางกรวยตอการใหบริการในแตละดาน รายละเอียดของการวิเคราะห
ในแตละสวนมีดังนี้
4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจ
การนําเสนอข อมูลสว นบุค คลของผูมาใชบ ริก ารที่สถานีตํ ารวจภูธรบางกรวย ภายใต
ตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพและรายได ผูวิจัยนําเสนอขอมูลของตัวแปรระดับกลุม
เหลานี้โ ดยใชก ารแจกแจงความถี่และการกระจายอัตรารอยละสภาพทั่วไปของผูมาใชบริก ารที่
สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ดังนี้
ตารางที่ 4-1 คาความถี่และคารอยละของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจฯ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
130
70
200

รอยละ
65.0
35.0
100
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จากตารางที่ 4-1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขาใชบริการของพนักงานสอบสวนในเขต
พื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย จากจํานวน 200 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 130 คน คิด
เปนรอยละ 65.0 และเพศหญิงจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 35.0
ตารางที่ 4-2 คาความถี่และคารอยละของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจฯ จําแนกตามอายุ
ชวงอายุ
จํานวน
รอยละ
16
8.0
ต่ํากวา 20 ป
47
23.5
21 - 30 ป
60
30.0
31 - 40 ป
41
20.5
41 - 50 ป
26
13.0
51 - 60 ป
10
5.0
60 ป ขึ้นไป
200
100
รวม
จากตารางที่ 4-2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขาใชบริการของพนักงานสอบสวนใน
เขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย อยูในชวงอายุ 31 - 40 ปมากที่สุด จํานวน 60 คน คิดเปน
รอยละ 30.0 รองลงมาเปนชวงอายุ 21 – 30 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 23.5 ตามลําดับ
และชวงอายุที่นอยที่สุดคือ ชวงอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0
ตารางที่ 4-3 คาความถี่และคารอยละของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจฯ จําแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
12
6.0
ประถมศึกษา
26
13.0
มัธยมตน
45
22.5
มัธยมปลาย
25
12.5
อนุปริญญา
84
42.0
ปริญญาตรี
8
4.0
สูงกวาปริญญาตรี
200
100.0
รวม
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จากตารางที่ 4-3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขาใชบริการของพนักงานสอบสวนในเขต
พื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย อยูในระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 84 คน คิด
เปนรอยละ 42.0 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.5
ตามลําดับ และชวงระดับการศึกษาที่นอยที่สุด คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 8
คน คิดเปนรอยละ 4.0
ตารางที่ 4-4 คาความถี่และคารอยละของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจฯ จําแนกตามประเภท
ของอาชีพ
ระดับการศึกษา
นร. นศ.
รับราชการ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
13
42
67
39
29
10
200

รอยละ
6.5
21.0
33.5
19.5
14.5
5.0
100.0

จากตารางที่ 4-4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขาใชบริการของพนักงานสอบสวนในเขต
พื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย อยูในประเภทของพนักงานเอกชนมากที่สุด จํานวน 67 คน คิด
เป น ร อ ยละ 33.5 รองลงมาเป น ประเภทรั บราชการ จํ า นวน 42 คน คิ ด เป น ร อยละ 21.0
ตามลําดับ และประเภทอาชีพที่นอยที่สุด คือ อื่น ๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0
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ตารางที่ 4-5 คาความถี่และคารอยละของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจฯ จําแนกตามรายได
รายได
จํานวน
รอยละ
89
44.5
ต่ํากวา 15,000 บาท
73
36.5
15,001 – 30,000 บาท
17
8.5
30,001 – 45,000 บาท
15
7.5
45,001 – 60,000 บาท
4
2.0
60,001 – 75,000 บาท
2
1.0
75,001 บาท ขึ้นไป
200
100.0
รวม
จากตารางที่ 4-5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขาใชบริการของพนักงานสอบสวนในเขต
พื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย อยูในชวงระดับเงินเดือนต่ํากวา 15,000 บาท มากที่สุด จํานวน
89 คน คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาอยูในชวงเงินเดือน 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 73
คน คิดเปนรอยละ 36.5 ตามลําดับ และชวงระดับ 75,001 บาท ขึ้นไปที่นอยที่สุด จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 1.0
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน
ตารางที่ 4-6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของพนักงานสอบสวนฯ ดานบุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวนฯ
คําถาม
1. พนักงานสอบสวนมีกริยาวาจาสุภาพ เรียบรอย
2. พนักงานสอบสวนพูดจาทักทายแกผูใชบริการ
ดวยสีหนาที่ยิ้มแยมแจมใสมีมนุษยสัมพันธที่ดี
3. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย สะอาด
4. พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมอารมณไดดี
ขณะสอบสวน
5. พนักงานสอบสวนมีความสนใจพรอมใหความ
ชวยเหลือ
รวม

4.12
4.12

S.D.
.609
.646

ระดับ
มาก
มาก

4.15
4.09

.629
.678

มาก
มาก

4.11

.653

มาก

4.116

.556

มาก

50
จากตารางที่ 4-6 พบวาระดับความพึงพอใจในดานบุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวน
อยูใ นระดับมาก คิด เปน คาเฉลี่ย 4.116 แสดงใหเห็น วาประชาชนที่มาใชบริก ารกับ พนัก งาน
สอบสวนในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
ตารางที่ 4-7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของพนักงานสอบสวนฯ ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา
คําถาม
1. พนักงานสอบสวนใหบริการแบบเสร็จสิ้น ณ จุด
เดียว
2. พนัก งานสอบสวนไปยังสถานที่เกิด เหตุดว ย
ความรวดเร็ว
3. พนัก งานสอบสวนมีค วามตรงตอ เวลาในการ
สอบสวนผูเสียหาย หรือพยานตามที่ไดนัดหมาย
ไว
4. มีก ารนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อใหก าร
สอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็ว
5. เมื่อติดภารกิจอื่นอยู พนักงานสอบสวนจัดใหมี
ผูชวยเหลือดําเนินการแทนในบางกรณี เชน การ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท การคําปรึก ษาแนะนํา เปน
ตน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
รวม

3.84

S.D.
.719

ระดับ
มาก

3.61

.832

มาก

3.73

.788

มาก

3.73

.789

มาก

3.64

.886

มาก

3.708

.648

มาก

จากตารางที่ 4-7 พบวาระดับความพึงพอใจในดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา
อยูใ นระดับมาก คิด เปน คาเฉลี่ย 3.708 แสดงใหเห็น วาประชาชนที่มาใชบริก ารกับ พนัก งาน
สอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
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ตารางที่ 4-8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของพนักงานสอบสวนฯ ดานความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน
คําถาม
1. พนักงานสอบสวนมีความรูในเรื่องระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสอบสวนเปนอยางดี
2. ในการสอบสวนนั้น พนักงานสอบสวนไดแจง
ใหผูตองหา หรือพยาน หรือผูเสียหายไดทราบ
ถึงสิทธิที่ตนมีอยูตามกฎหมาย รวมทั้งไดปฏิบัติ
ใหเ ปน ไปตามสิท ธิที่ผู ตองหาหรือพยานหรื อ
เสียหายไดรองขออยางถูกตองตามกฎหมาย เชน
แจ ง ใ ห ผู ต อง ห า ท ร า บ ถึ ง สิ ท ธิ ใ น ก า ร มี
ทนายความ และเมื่ อ บุ ค คลดั ง กล า วต อ งการ
พนัก งานสอบสวนไดจัด หาบุค คลดังกลาวให
หรื อ การสอบสวนผู ต อ งหา หรื อ พยาน หรื อ
ผูเสียหายที่เปนเด็กอายุไมเกิน 18 ป ไดจัดใหมี
นักจิตวิทยา นักสงเคราะห หรือพนักงานอัยการ
เขารวมในการสอบสวน เปนตน
3. พนั ก งานสอบสวนมี ค วามชํ า นาญในการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการสอบสวน เชน
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ
4. พนักงานสอบสวนมีทักษะในการติดตอสื่อสาร
เป น อย า งดี เช น การสอบถามปากคํา การใช
คําพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ เปนตน
5. พนั ก งานสอบสวนสามารถแก ป ญ หาให
ผูใชบริการไดเปนอยางดี
รวม

4.04

S.D.
.693

ระดับ
มาก

3.95

.652

มาก

3.84

.693

มาก

4.02

.630

มาก

3.90

.690

มาก

3.95

.554

มาก
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จากตารางที่ 4-8 พบวาระดับความพึงพอใจในดานความรูความสามารถของพนักงาน
สอบสวนอยูใ นระดับมาก คิด เปน คาเฉลี่ย 3.95 แสดงใหเห็นวาประชาชนที่มาใชบริก ารกับ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
ตารางที่ 4-9 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของพนักงานสอบสวนฯ ดานการใหบริการอยางเพียงพอเหมาะสม
คําถาม
1. พนักงานสอบสวนมีเพียงพอตอการใหบริการ
2. พนักงานสอบสวนจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ
ที่จําเปนตอการสอบสวนไวพรอมสําหรับปฏิบัติ
หนาที่ และเปน ระเบียบเรียบรอย เชน รถยนต
และจักรยานยนตอยูในสภาพดีพรอมที่จะบริการ
ประชาชน
3. พนักงานสอบสวนอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่ใหบริก ารไวอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ เชน หองรับแจงความเกาอี้เพียงพอแกผู
มาติ ก ต อ แจ ง ความหรื อ ห อ งรั บ แจ ง ความมี
บรรยากาศที่เย็น สบาย หรือสถานที่จัดเก็บของ
กลางมีความปลอดภัยเพียงพอ
รวม

3.39
3.84

S.D.
1.163
.714

ระดับ
ปานกลาง
มาก

3.98

.657

มาก

3.73

.683

มาก

จากตารางที่ 4-9 พบวาระดับความพึงพอใจในดานการใหบริการอยางเพียงพอเหมาะสมอยู
ในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.73 แสดงใหเห็นวาประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวน
ในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
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ตารางที่ 4-10 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของพนักงานสอบสวนฯ ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม
คําถาม
1. พนั ก งานสอบสวนวางตั ว เป น กลางโดย
ใหบริก ารแกประชาชนทุกคนเทาเทียมกัน ไม
เลือกปฏิบัติ ไมเห็นแกพวกพอง
2. ในกรณีที่มีขอพิพาทกัน พนัก งานสอบสวนได
อธิบายชี้แจงและแนะแนวทางการปฏิบัติต าม
กฎหมายแกคูกรณีทั้ง 2 ฝาย
3. พนั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของ
กฎหมาย ซึ่งทําใหทานรูสึกวาตนเองไดรับความ
เปนธรรมไมเอารัดเอาเปรียบ
4. ไมวาทานจะมาติดตอกับพนักงานสอบสวนใน
ฐานะใด (ผูเสียหาย พยาน หรือผูตองหา) ทาน
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม
5. ในการใหบริการพนักงานสอบสวนทํางานโดย
ไมหวังผลประโยชน
รวม

3.99

S.D.
.691

ระดับ
มาก

3.93

.658

มาก

3.97

.701

มาก

3.96

.711

มาก

3.92

.825

มาก

3.95

.606

มาก

จากตารางที่ 4-10 พบว าระดับ ความพึ งพอใจในดา นการปฏิบัติ อย างเทา เทีย มอยูใ น
ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.95 แสดงใหเห็นวาประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนใน
เขตพื้นที่ สภ.บางกรวย มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
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ตารางที่ 4-11 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของพนักงานสอบสวนฯ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
คําถาม
1. เจา หนาที่ แจงความคื บหนา หรือผลการดําเนิ น การในการ
สอบสวนใหทานทราบเปนระยะ
2. หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวคดีทานสามารถนัดหมายหรือขอพบ
พนักงานสอบสวนที่เคยติดตอไวไดอยางสม่ําเสมอ
3. พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนดวยความตอเนื่องไม
ชักชา
รวม

3.78

S.D.
.790

ระดับ
มาก

3.83

.695

มาก

3.82

.796

มาก

3.80

.654

มาก

จากตารางที่ 4-11 พบวาระดับความพึงพอใจในดานการใหบริก ารอยางตอเนื่องอยูใ น
ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.80 แสดงใหเห็นวาประชาชนทีม่ าใชบริการกับพนักงานสอบสวนใน
เขตพื้นที่ สภ.บางกรวย มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
ตารางที่ 4-12 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ของพนักงานสอบสวนฯ ดานการใหบริการอยางกาวหนา
คําถาม
1. พนักงานสอบสวนใชความรูทางวิทยาการ ตํารวจที่ทันสมัย
2. พนักงานสอบสวนมีการใชกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร
เขามาชวยในการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
เชน การตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝง คราบเลือด เปนตน
3. พนั ก งานสอบสวนจั ด ให มีที มงาน ได แก ผู ช ว ยพนั ก งาน
สอบสวนเจาหนาที่ตํารวจฝายสืบสวนเจาหนาที่ตํารวจฝาย
วิทยาการรวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในคดีที่ตองตรวจสถานที่
เกิดเหตุ
4. พนักงานสอบสวนเอาใจใสดําเนินการในเรื่องที่ทานติดตอจน
คดีของทานมีความคืบหนาเปนอยางดี
รวม

3.85
3.87

S.D.
.742
.690

ระดับ
มาก
มาก

3.83

.731

มาก

3.81

.802

มาก

3.84

.623

มาก
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จากตารางที่ 4-12 พบวาระดับความพึงพอใจในดานการใหบริก ารอยางกาวหนาอยูใ น
ระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.84 แสดงใหเห็นวาประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนใน
เขตพื้นที่ สภ.บางกรวย มีความพึงพอใจเปนอยางมาก
4.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน ในเขต
พื้นที่ สน.บางกรวย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
สมมติฐานที่ 4.1 ประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย
ที่มี เ พศต างกั น จะมี ค วามพึง พอใจตอ การการใหบ ริ ก ารของพนั ก งานสอบสวนในเขตพื้ น ที่
สภ.บางกรวย แตกตางกัน
ตารางที่ 4-13 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ การใหบริก ารของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน (คน)
130
70

4.10
4.14

S.D.
.52
.61

t
-.553

df
198

Sig
.581

จากตารางที่ 4-13 พบวา ประชาชนที่เ ปน กลุ มตัว อยางเขามาใชบ ริก ารกับ พนั ก งาน
สอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการไมแตกตางกัน
คือ กลุมตัวอยางผูใชบริการที่เปนเพศชายมีความพึงพอใจตอการบริการของพนักงานสอบสวนใน
เขตพื้น ที่ สภ.บางกรวย มีค าเฉลี่ย 4.10 และกลุ มตัว อยา งผูใ ชบริ ก ารที่เป น เพศหญิ งมีค วาม
พึงพอใจตอการบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย มีคาเฉลี่ย 4.14 ดังนั้นจึง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4.1
สมมติฐานที่ 4.14 ประชาชนที่มาใชบริก ารกับ พนัก งานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บาง
กรวย ที่มีอายุตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่
สภ.บางกรวย แตกตางกัน
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ตารางที่ 4-14 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของพนักงาน
สอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย จําแนกตามอายุ
แหลงความแปรปรวน
ความแตกตางระหวางกลุม
ความแตกตางภายในกลุม
รวม

df
5
194
199

SS
1.276
55.128
56.403

MS
.255
.284

F
.898

Sig
.48

จากตารางที่ 4-14 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัว อยางที่มาใชบริก ารของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4.2
สมมติฐานที่ 4.3 ประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย
ที่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขต
พื้นที่ สภ.บางกรวย แตกตางกัน
ตารางที่ 4-15 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของพนักงาน
สอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย จําแนกตามระดับการศึกษา
แหลงความแปรปรวน
ความแตกตางระหวางกลุม
ความแตกตางภายในกลุม
รวม

df
5
192
197

SS
.464
54.693
55.157

MS
.093
.285

F
.325

Sig
.89

จากตารางที่ 4-15 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัว อยางที่มาใชบริก ารของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้น ที่ สภ.บางกรวย ที่มีระดับการศึก ษาตางกันมีค วามพึงพอใจตอ
การบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้น ที่ สภ.บางกรวย ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปน ไปตาม
สมมติฐานที่ 4.3
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สมมติฐานที่ 4.4 ประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย
ที่มีอาชีพตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.
บางกรวย แตกตางกัน
ตารางที่ 4-16 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของพนักงาน
สอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย จําแนกตามอาชีพ
แหลงความแปรปรวน
ความแตกตางระหวางกลุม
ความแตกตางภายในกลุม
รวม

df
5
193
198

SS
4.207
52.045
56.253

MS
.841
.270

F
3.120

Sig
.01

จากตารางที่ 4-16 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัว อยางที่มาใชบริก ารของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4.4
สมมติฐานที่ 4.5 ประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย
ที่มีรายไดตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการการใหบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.
บางกรวย แตกตางกัน
ตารางที่ 4-17 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของพนักงาน
สอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย จําแนกตามรายได
แหลงความแปรปรวน
ความแตกตางระหวางกลุม
ความแตกตางภายในกลุม
รวม

df
5
189
194

SS
1.024
52.720
53.744

MS
.205
.279

F
.734

Sig
.59
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จากตารางที่ 4-17 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมตัว อยางที่มาใชบริก ารของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 4.5
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาและวิจั ย เรื่ องความพึง พอใจของประชาชนตอ การใหบ ริ ก ารของพนั ก งาน
สอบสวนในเขตพื้นที่สถานีตํารวจภูธรบางกรวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ใชบริการของสถานีตํารวจภูธรบางกรวย ที่มีตอการใหบริการของพนั กงาน
สอบสวน และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของประชาชนในพื้น ที่ ใ ช บริ ก ารของสถานี
ตํารวจภูธรบางกรวยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได เปนตน
โดยใชกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มาใชบริการกับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สถานี
ตํารวจภูธรบางกรวย จํานวน 200 คน และใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อ
การวิเคราะหทางสถิติ ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test
คา F-test จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
สรุปผลไดดังนี้
5.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูมาใชบริการที่สถานีตํารวจ
5.1.1 ขอมูลจําแนกตามเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขาใชบริการของพนักงานสอบสวน
ในเขตพื้นที่ สน.บางกรวย จากจํานวน 200 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 130 คน คิดเปน
รอยละ 65.0 และเพศหญิงจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 35.0
5.1.2 ขอมูลจําแนกตามอายุ กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขาใชบริการของพนักงานสอบสวน
ในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย อยูในชวงอายุ 31 - 40 ปมากที่สดุ จํานวน 60 คน คิดเปน
รอยละ 30.0 รองลงมาเปนชวงอายุ 21 – 30 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 23.5 ตามลําดับ
และชวงอายุที่นอยที่สุดคือ ชวงอายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0
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5.1.3 ข อมูล จําแนกตามระดับการศึ ก ษา กลุ มตัว อยา งส ว นใหญ ที่เข าใช บริ ก ารของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สน.บางกรวย อยูในระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน
84 คน คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ 22.5 ตามลําดับ และชวงระดับการศึกษาที่นอยที่สุด คือ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.0
5.1.4 ขอมูลจําแนกตามประเภทของอาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขาใช บริการของ
พนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สน.บางกรวย อยูในประเภทของพนักงานเอกชนมากที่สุด จํานวน
67 คน คิดเปนรอยละ 33.5 รองลงมาเปน ประเภทรับราชการ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ
21.0 ตามลําดับ และประเภทอาชีพทีน่ อยที่สุด คือ อื่น ๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.0
5.1.5 ข อมูล จําแนกตามรายได กลุม ตัว อยา งสว นใหญที่ เขา ใช บริก ารของพนัก งาน
สอบสวนในเขตพื้น ที่ สน.บางกรวย อยูในชวงระดับเงิน เดือนต่ํากวา 15,000 บาท มากที่สุด
จํานวน 89 คน คิดเปน รอยละ 44.5 รองลงมาอยูใ นชว งเงิน เดือน 15,001 - 30,000 บาท
จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 36.5 ตามลําดับ และชวงระดับ 75,001 บาท ขึ้นไปที่นอยที่สุด
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0
5.2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน
จากการศึกษาและวิจัยในภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงาน
สอบสวนในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.116 โดยมี
ความพึงพอใจในการบริก ารของพนัก งานสอบสวนแบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย ดาน
บุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวนฯ มีคาเฉลี่ย 4.116 ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอ
เวลา มีคาเฉลีย่ 3.708 ดานความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน มีคาเฉลี่ย 3.95 ดานการ
ใหบริการอยางเพียงพอเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.73 ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม มีคาเฉลี่ย 3.95
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 3.80 ดานการใหบริการอยางกาวหนา มีคาเฉลี่ย 3.84
ซึ่งผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของพนักงานสอบสวนมีคาเฉลี่ย อยูในระดับ
ความพึงพอใจมากเทากันทุกดาน
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5.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน ในเขต
พื้นที่ สน.บางกรวย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงาน
สอบสวน ในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย พบวา ปจจัยทางสวนของขอมูลสวนบุคคล คือ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได ของประชาชนที่เขามาใชบริการที่แตกตางกัน มีผล
ทําใหความพึงพอใจตอการบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย
ไมแตกตางกัน
5.4 อภิปรายผล
จากการวิจัยพบวา กลุมตัว อยางสวนใหญที่เขาใชบริก ารของพนักงานสอบสวน สถานี
ตํารวจภูธรบางกรวยเปนเพศชาย อายุอยูในชวง 31 - 40 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
อาชีพเปนพนักงานเอกชน และมีชวงระดับเงินเดือนต่ํากวา 15,000 บาท และในการเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน ในเขต
พื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย พบวา ปจจัยทางสวนของขอมูลสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ของประชาชนที่เขามาใชบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการบริการของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรบางกรวย ไมแตกตางกัน ซึ่งมี
ผลการวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิทธิพงษ ศรีเลอจัน ทร (2549) ไดศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจ
เพื่อประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2545-2549) ในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 ไปในแนวทาง
เดียวกัน กลาวคือมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมในแตละดานไมต่ํากวาระดับปานกลางและอยู
ในระดับปานกลางขึ้นไปในทุกดาน
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5.5 ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของพนักงานสอบสวน
ในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการใหบริการของ
พนักงานในเขตพื้นที่ สภ.บางกรวย ในแตละดาน ดังนี้
5.5.1 ดานบุคลิกลักษณะของพนักงานสอบสวน
ความพึงพอใจในดานนี้ โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา ในประเด็น พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมอารมณไดดีข ณะสอบสวนนั้น มีความพึง
พอใจอยูใ นระดับอยูในระดับมาก แตอยูร ะดับนอยที่สุด ในดานนี้ ผูวิจัยเห็นวาควรที่จ ะมีก าร
ฝกอบรมการ สรางความฉลาดทางอารมณ ใหกับพนักงานสอบสวนเพื่อใหรูจักการขมใจ อดทน
อดกลั่นไมแสดงออกในสิ่งที่ไมเหมาะสมเมื่อมีการโตเถียงหรือยั่วยุทําใหเกิดโทสะในสถานการณ
ตางๆ ในฐานะทีต่ นเปนผูใหบริการประชาชน
5.5.2 ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลา
ความพึงพอใจในดานนี้โ ดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา ความพึงพอใจในประเด็นพนักงานสอบสวนไปยังสถานที่เกิดเหตุดวยความรวดเร็วนั้น มี
ความพึงพอใจอยูใ นระดับ มาก แตนอยที่สุด ในดานนี้ ผูวิจัยเห็น วา ในการรับแจง ความของ
พนักงานสอบสวนในแตละวัน ควรจะจัดใหมีพนักงานสอบสวนหลายคนเขารวมดวยเพื่อจะไดมี
การแบงหนาที่ในการทํางานได เชน ใหมพี นักงานสอบสวนคนหนึ่งอยูรับแจงความที่สถานีตํารวจ
และใหพนักงานสอบสวนอีกคนหนึ่งมีหนาที่ไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุเมื่อมีเหตุหรือคดีเกิดขึ้นนอก
สถานีซึ่งจะชวยใหการไปที่เกิดเหตุมีความรวดเร็วขึ้นไมตองรอใหเสร็จภาระกิจการใหบริการแก
ประชาชนบนสถานีตํารวจกอนจึงจะสามารถไปยังสถานที่เกิดเหตุได เปนตน
5.5.3 ดานความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน
ความพึงพอใจในดานนี้โ ดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา ความพึงพอใจในประเด็นพนักงานสอบสวนมีความชํานาญในการใชเทคโนโลยีใหมสําหรับ
การสอบสวน เชน โปรแกรมคอมพิว เตอรตาง ๆ นั้น อยูใ นระดับมาก แตอยูร ะดับนอยที่สุด
ในดานนี้ จึงควรมีการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ กับพนักงานสอบสวนเพื่อให
พนักงานสอบสวนมีความชํานาญในการใชเทคโนโลยีทําใหการสอบสวนมีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

63

5.5.4 ดานการใหบริการอยางเพียงพอเหมาะสม
ความพึงพอใจในดานนี้โ ดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเ มื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา ความพึงพอใจในประเด็นพนักงานสอบสวนมีเพียงพอตอการใหบริการนั้น อยูในระดับมาก
แตนอยที่สุดในดานนี้ ผูวิจัยเห็นวาควรมีการเพิ่มอัตรากําลังของพนักงานสอบสวนใหเหมาะสมกับ
ปริมาณคดีที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทําใหการสอบสวนมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5.5.5 ดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม
ความพึงพอใจในดานนี้โ ดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา ความพึงพอใจในประเด็นการใหบริการพนักงานสอบสวนทํางานโดยไมหวังผลประโยชน
นั้น อยูในระดับมาก แตนอยทีส่ ุดในดานนี้ ผูวิจัยเห็นวาจึงควรมีการทบทวนใหความรูเกี่ยวกับ วินัย
จรรยาบรรณในการสอบสวนใหกับพนักงานสอบสวนไดทราบ และผูบังคับบัญชาควรจะมีการ
กําชับใหผูใ ตบังคับบัญชาปฏิบัติ หนาที่ใ หอยูใ นกรอบ วินัย จรรยาบรรณในการเปน พนัก งาน
สอบสวนระมัดระวังในการรับหรือยอมจะรับทรัพยสินใด ๆ
5.5.6 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
ความพึงพอใจในดานนี้โ ดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว
พบวา ความพึงพอใจในประเด็นเจาหนาที่แจงความคืบหนาหรือผลการดําเนินการในการสอบสวน
ใหทานทราบเปนระยะนั้นอยูในระดับมาก แตอยูในระดับนอยสุดในดานนี้ ผูวิจัยเห็นวา พนักงาน
สอบสวนจึงควรแจงความคื บหนา และผลการดําเนิน การสอบสวนใหผูที่เกี่ยวของกับคดี เชน
ผูเสียหายไดทราบเปนระยะจะทําใหประชาชนผูใชบริการมีความรูสึกวาพนักงานสอบสวนไดเอาใจ
ใสและสนใจในความเดือนรอนเสียหายของตนและทําใหประชาชนผูใชบริการไดเขาใจปญหาหรือ
เหตุแหงความลาชาในการทํางานของพนักงานสอบสวน เปนตน
5.5.7 ดานการใหบริการอยางกาวหนา
ความพึงพอใจในดานนี้โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา
ความพึงพอใจในประเด็นพนักงานสอบสวนเอาใจใสดําเนินการในเรื่องที่ติดตอจนคดีของทานมี
ความคืบหนาเปน อยางดีอยูใ นระดับมาก แตอยูใ นระดับนอยที่สุด ในดานนี้ ผูวิจัยเห็น วา ควร
กระตุนใหพนักงานสอบสวนไดตระหนักถึงหนาที่ในการใหบริการของพนักงานสอบสวนและจัด
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ใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
พนักงานสอบสวนอยูโดยตลอด
5.6 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
5.6.1 ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบ ริก ารของพนัก งานสอบสวนที่ น อกเหนือ ไปจากตั ว แปรที่ ใ ชใ นการวิจั ยครั้ง นี้ เช น
ประสบการณในการมาใชบริการกับพนักงานสอบสวน หรือ ประเภทคดีที่มารับบริการ
5.6.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางความเพียงพอของพนักงานสอบสวน กับปริมาณงาน
ที่ปฏิบัติโดยใชหลักการทางการบริหารรัฐกิจ
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