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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงกำรประเมินประสิทธิภำพสถำนีตำรวจและควำมเชื่อมั่นของประชำชน
ต่อกำรปฏิบัติงำนของตำรวจ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ตามอนุมัติสานักงานตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ท้ายหนังสือสานักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจ ด่วนที่สุด ที่ 0007.15/4387 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติกรอบแนวทาง
ตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
(มาตรา 44) ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการก าหนดองค์ ป ระกอบการประเมิ น ที่ 1 ประสิ ท ธิภ าพในการ
ด าเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ พื้ น ฐาน งานประจ า งานตามหน้ า ที่ ป กติ ห รื อ งานตามหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรั ฐ บาลหรื อ มติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
(Function Base) โดยมอบหมายให้ กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ เป็นผู้รับผิดชอบประเมิน
4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
4. ร้ อยละความเชื่อมั่ นและความพึ งพอใจของประชาชนในการให้ บริการบนสถานีต ารวจ
(Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
อนุ มัติผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่ งชาติ ลงวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 ท้ายหนังสื อ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจ ที่ 0007.24/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 กรณี การประเมินผลโครงการ
ตารวจชุมชน ให้กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ กาหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผล
โครงการตารวจชุมชนและทาการประเมินผลโครงการตารวจชุมชนปีละ 1 ครั้ง โดยให้เสร็จสิ้ นภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี
ห นั งสื อ ส านั กงาน จเรต ารวจ ที่ 0013.1 6/1068 ลงวั น ที่ 6 ธั น วาคม 2560
เรื่ องการด าเนิ นการตามโครงการต ารวจสีขาว ดาวคุณธรรม ให้ กองวิจัย ส านั กงานยุทธศาสตร์ตารวจ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
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หนั ง สื อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ที่ 0007.34/5578 ลงวั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2556
เรื่อง กาชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้กองวิจัย สานักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจเป็นหน่วยประเมินผล
เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรการปรั บปรุงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ราชการ มติ คณะรัฐมนตรี
และสั่งการผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติข้างต้น กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ จึงได้จัดทาโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
โดยโครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ กษาความเชื่ อมั่ น ของผู้ เสี ยหาย (เกี่ ยวกั บ คดี
ประทุ ษร้ ายต่ อชี วิต ร่ างกาย เพศ และทรั พย์ ) ต่ อการปฏิ บั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ ต ารวจ 2) เพื่ อศึ กษา
ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ 3) เพื่อศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจใน
การรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
5) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิด ชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพ ย์ สิ น ในชุมชนที่ พักและอาศัย 6) เพื่อส ารวจความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ การมี
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ 7) เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ง
ด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ความเชื่อมั่น ของผู้ เสี ยหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ย าเสพติ ด )
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front
Office) และนอกสถานีตารวจ จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) การบริ การเบ็ ดเสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) ตามแนวทางการยกระดั บ
การบริการประชาชนของสถานีตารวจ
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2) เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะปฏิบัติหน้าที่มี
การพูดคุยกับประชาชน เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ เน้นงานบริการช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1) การสร้างเครือข่าย
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกั บการมี คุณ ธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
จานวน 5 ด้าน ดังนี้
1) มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
2) อุดมคติของตารวจ
3) มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
4) จรรยาบรรณของตารวจ
5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร คือ ประชาชนทั่วไป, ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office)
และนอกสถานี ต ารวจ, ประชาชนในฐานะผู้ เสี ยหายที่ มาแจ้ งความร้ องทุ กข์ต่ อพนั กงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชน
ที่เป็ น อาสาสมั ครต ารวจชุมชนในเขตพื้ น ที่กองบัญ ชาการตารวจนครบาล ตารวจภูธ รภาค 1 - 9
โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้ขนาดตัวอย่างจาก Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น
95% ที่มีขนาดประชากรจานวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 3% ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 1,111 คน แต่เพื่อให้ เกิดความคล่ องตัวและเป็นแนวทางที่ชัดเจน จึงกาหนดกลุ่ มตัวอย่าง
เท่ากับ 1,305 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 13,050 คน
การศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ในพื้นที่ กองบัญชาการตารวจนครบาล
ตารวจภูธรภาค 1 - 9 และศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่
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เป้าหมายใช้จานวนประชากรเป็นเกณฑ์ คือ คัดเลือกจากกองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธร
จังหวัด ที่มีจานวนประชากรมาก ปานกลาง และน้อย ดังนี้
1. กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยใช้กองบังคับการตารวจนครบาลเป็นหน่วยวิเคราะห์
(Unit of analysis) ทาการศึกษา 3 กองบังคับการตารวจนครบาล ๆ ละ 3 สถานีตารวจ รวมจานวน 9
สถานีตารวจ
2. ต ารวจภู ธรภาค 1 - 9 โดยใช้ต ารวจภู ธรจั งหวัด เป็ น หน่ ว ยวิเคราะห์ (Unit of analysis)
ทาการศึกษาหน่วยละ 3 ตารวจภูธรจังหวัด ๆ ละ 3 สถานีตารวจ (ในเขตพื้นที่สถานีตารวจภูธรเมือง
1 แห่ง และสถานีตารวจภูธรรอบนอกอีก 2 แห่ง) รวมจานวน 81 สถานีตารวจ
รวมสถานีตารวจที่คัดเลือกทั้งสิ้น จานวน 90 สถานีตารวจ
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจานวน 145 คนในแต่ละสถานีตารวจข้างต้น ให้ทาการประเมินดังนี้
1. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3, 6, 7 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 1 แบบสารวจความคิด
เห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน, ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ (สาหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานี
ตารวจที่รับการประเมิน) จานวนสถานีละ 65 คน
2. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 2 แบบสารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจด้านการให้บริการบนสถานีตารวจ
และนอกสถานีตารวจ จานวนสถานีละ 30 คน
3. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 3 แบบสารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) จานวน
สถานีละ 20 คน
4. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 4 แบบสารวจความพึงพอใจ
กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
ตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน) จานวนสถานีละ 10 คน
5. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 5 แบบสารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) จานวนสถานี
ละ 20 คน
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เครื่องมือกำรวิจัย
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ น ก ารเก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล ใน ก ารวิ จั ย ค รั้ ง นี้ เป็ น แบ บ ส อบ ถาม
(Questionnaires) ที่ มีการพั ฒ นาขึ้น โดยมีข้ าราชการต ารวจจากกองวิจัย ส านักงานยุท ธศาสตร์
ต ารวจ และข้ า ราชการต ารวจ จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มพั ฒ นาแบ บสอบถาม
ได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพและความถู ก ต้ อ งเหมาะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการ แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ถูกจัดทาขึ้นจานวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน,
ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของข้ า ราชการต ารวจ
และความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ จุ ด ตรวจและจุ ด สกั ด ของต ารวจ
(สาหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตารวจที่รับการประเมิน)
ชุ ด ที่ 2 แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อมั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ งาน
ของตารวจด้านการให้บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ
ชุดที่ 3 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
ชุ ด ที่ 4 แบบส ารวจความพึ ง พอใจกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชน
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชน
สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
ชุดที่ 5 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด)
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ผลกำรศึกษำ
1. ผลกำรวิเครำะห์ระดับคะแนนควำมคิดเห็นของประชำชนในภำพรวมรำยวัตถุประสงค์ของ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ มีดังนี้
ตำรำงที่ 1.1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่ำเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มำตรฐำน

วัตถุประสงค์

ค่ำเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ

7.27
5.74
3.87
6.93
6.89
7.10

2.24
2.44
1.85
2.30
2.01
2.23

72.66
57.39
38.76
69.29
68.89
71.01

8.37

1.40

83.67

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่ วนร่ วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต
ารวจณธรรมของตารวจ
มาตรฐานคุ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

8.29
8.44

1.44
1.37

82.98
84.37

7.16

1.66

71.55

7.35
7.04
7.01
7.22
7.44
7.53
7.75
7.29
7.27
7.32

1.65
1.60
1.74
1.63
0.95
0.99
0.97
0.84
1.03
0.96

73.52
70.44
70.06
72.20
74.31
75.30
77.49
72.88
72.72
73.18

7.14

1.20

71.40
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จากตารางที่ 1.1 อธิ บ ายภาพรวมของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 1
ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.66
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.39 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 38.76 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.67 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย
มีค่าคะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 71.55 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของข้ าราชการต ารวจมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 74.31 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.40

2. ผลกำรวิ เครำะห์ ระดั บคะแนนควำมคิ ดเห็ น ของประชำชนในภำพรวมระดั บ กองบั ญ ชำกำรต ำรวจนครบำล (บช.น.)/ต ำรวจภู ธรภำค 1-9 (ภ.1-9)
ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ตำรำงที่ 1.2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
บช.น.
69.63
64.37
39.52
79.14
73.11
80.53

ภ.1
79.72
56.08
42.61
74.23
68.63
75.32

ภ.2
75.73
56.61
40.86
63.33
66.72
65.43

ภ.3
73.43
56.82
35.51
55.79
69.90
57.68

ภ.4
61.76
54.94
36.71
73.60
76.18
74.82

ภ.5
65.61
57.08
37.10
70.61
70.09
71.96

ภ.6
75.05
56.72
38.17
78.33
75.93
79.30

ภ.7
75.43
59.87
40.71
53.51
52.07
56.23

ภ.8
75.21
57.42
38.63
68.29
63.78
69.76

ภ.9
75.07
54.06
37.84
76.15
72.54
79.17

87.22

85.85

81.84

82.72

81.37

86.12

85.20

83.60

80.37

82.47

86.52
87.93

84.98
86.72

81.80
81.87

82.19
83.26

80.48
82.27

84.38
87.86

83.95
86.45

82.91
84.28

80.42
80.32

82.23
82.71
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วัตถุประสงค์/ร้อยละ
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อ มั่ น และความพึ งพอใจของประชาชนในการให้ บ ริก ารบน
สถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรั บ บริ ก าร
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

ตำรำงที่ 1.2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ต่อ)
บช.น.

ภ.1

ภ.2

ภ.3

ภ.4

ภ.5

ภ.6

ภ.7

ภ.8

ภ.9

67.63

74.35

74.14

71.49

73.66

78.33

68.50

68.49

74.65

64.31

69.56
65.33
64.74
70.92

77.96
73.11
73.11
73.25

77.70
72.00
72.85
74.03

74.52
70.19
69.59
71.69

76.89
71.96
71.63
74.17

78.70
77.07
79.00
78.56

70.00
67.44
66.74
69.81

70.30
67.93
66.78
68.92

76.15
73.15
73.96
75.31

63.44
66.22
62.19
65.36

73.97

75.11

74.85

74.47

74.26

74.11

74.50

74.45

73.44

73.99

74.90
76.94
72.72
72.18
73.12

76.28
78.71
73.40
73.56
73.62

75.96
78.27
73.30
73.27
73.47

75.48
77.73
72.99
72.83
73.32

75.24
77.39
72.84
72.68
73.13

75.05
77.16
72.74
72.52
73.06

75.52
77.85
72.95
72.92
73.27

75.44
77.64
73.01
72.93
73.22

74.25
76.21
72.20
71.85
72.65

74.90
77.00
72.65
72.43
72.96

71.83

73.07

72.32

72.65

75.24

70.59

70.93

70.46

70.81

70.32
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วัตถุประสงค์/ร้อยละ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ การมี คุณ ธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

แผนภำพที่ 1.1 แสดงค่าร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในระดับ
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
90
79.72
80
75.73
75.43
75.21
75.07
75.05
73.43
69.63
70
65.61
61.76
60
50
10

40
30
20

10
0

บช.น.

ภ.1

ภ.2

ภ.3

ภ.4

ภ.5

ภ.6

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ

ภ.7

ภ.8

ภ.9

แผนภำพที่ 1.2 แสดงค่าร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในระดับ
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
66
64.37
64
62
59.87

60
58
56

57.08

56.82

57.42

56.72

11

56.08

56.61

54.94

54.06

54
52
50

48
บช.น.

ภ.1

ภ.2

ภ.3

ภ.4

ภ.5

ภ.6

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ

ภ.7

ภ.8

ภ.9

แผนภำพที่ 1.3 แสดงค่าร้ อยละของความหวาดกลั วภัยอาชญากรรมของประชาชน ในระดั บกองบั ญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภู ธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
90

80
70
60
50
12

40
30
20
10
0
บช.น.

ภ.1

ภ.2

ภ.3

ภ.4

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม

ภ.5

ภ.6

ภ.7

ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภ.8

ภ.9

แผนภำพที่ 1.4 แสดงค่าร้อยละของความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ในระดับกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
90
88
86
84
82
13

80
78
76
บช.น.

ภ.1

ภ.2

ภ.3

ภ.4

ภ.5

ภ.6

ภ.7

ภ.8

ภ.9

4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
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แผนภำพที่ 1.5 แสดงค่าร้อยละของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย ในระดับ
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แผนภำพที่ 1.6 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ ในระดับกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/
ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
80

78
76
74
72

15

70
68
บช.น.

ภ.1

ภ.2

ภ.3

ภ.4

ภ.5

ภ.6

ภ.7

6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ

ภ.8

ภ.9

แผนภำพที่ 1.7 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ ในระดับกองบัญชาการตารวจนครบาล
(บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
76

75.24

75
74

73.07

73
71.83

72.65

70.59

71

70.93

16

72

72.32

70.46

70.81

70.32

70
69
68
67

1

2

3

4

5

6

7

8

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

9

10

17

3. ผลกำรวิเครำะห์ร ะดับคะแนนควำมคิดเห็น ของประชำชนในภำพรวมระดับกองบัญชำกำร
ตำรวจนครบำล (บช.น.)/ตำรวจภูธรภำค 1-9 (ภ.1-9) ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กองบัญชาการตารวจนครบาล
ตำรำงที่ 1.3 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบังคับ
การของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
น.1
น.4
น.9
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ตารวจ

59.25
71.94
36.73
77.80
71.86
79.11

75.19
65.48
41.02
79.81
73.73
81.27

74.44
55.69
40.81
79.81
73.75
81.21

85.54

87.38

88.77

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

84.75
86.33

86.64
88.12

88.19
89.35

64.92

72.55

65.43

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ

66.67
63.11
61.67
68.25

75.78
70.33
69.67
74.42

66.22
62.56
62.89
70.08

73.27

74.04

74.59

74.12
75.71
72.31
71.27
72.97

74.84
77.15
72.79
72.43
73.00

75.73
77.95
73.08
72.84
73.37

72.73

71.17

71.59
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ตารวจภูธรภาค 1
ตำรำงที่ 1.4 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธร
จังหวัดของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
ปทุมธำนี ลพบุรี สิงห์บุรี
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

83.64
55.71
44.60
79.15
72.84
80.41

77.36
56.00
41.47
76.39
70.53
77.21

78.15
56.54
41.75
67.14
62.51
68.34

85.88

87.53

84.14

85.18
86.58

87.03
88.04

82.73
85.56

71.73

76.35

74.98

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ

77.33
69.11
69.33
71.17

78.78
75.56
76.00
75.08

77.78
74.67
74.00
73.50

74.98

75.51

74.85

มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ

76.10
78.49
73.33
73.40
73.58

76.72
79.27
73.74
74.07
73.76

76.02
78.36
73.13
73.21
73.54

72.88

73.03

73.29
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ตารวจภูธรภาค 2
ตำรำงที่ 1.5 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธร
จังหวัดของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ชลบุรี ฉะเชิงเทรำ นครนำยก
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

74.29
54.83
42.18
63.24
59.68
65.33

77.01
55.73
40.67
65.51
67.51
67.92

75.88
59.27
39.71
61.23
72.96
63.03

84.18

83.57

77.76

83.75
84.61

83.59
83.56

78.06
77.46

76.26

78.41

67.76

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ

77.22
75.00
77.33
75.50

80.67
76.67
77.89
78.42

75.22
64.33
63.33
68.17

74.64

74.83

75.08

มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ

75.66
77.99
73.11
73.15
73.33

75.97
78.28
73.32
73.16
73.42

76.26
78.55
73.47
73.50
73.65

73.32

71.73

71.90
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ตารวจภูธรภาค 3
ตำรำงที่ 1.6 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธร
จังหวัดของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
นครรำชสีมำ สุรินทร์ อำนำจเจริญ
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ

76.11

67.21

76.96

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

57.73
34.94
50.01
62.15
51.03

53.75
35.80
54.32
73.22
56.61

58.98
35.78
63.03
74.33
65.40

81.44

81.10

85.65

81.30
81.56

80.51
81.69

84.76
86.54

72.77

67.58

74.14

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ

71.44
71.78
72.11
75.75

71.44
66.78
65.11
67.00

80.67
72.00
71.56
72.33

74.97

75.08

73.35

มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ

76.02
78.50
73.35
73.47
73.53

76.34
78.56
73.45
73.44
73.62

74.10
76.13
72.15
71.59
72.82

72.38

72.64

72.93
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ตารวจภูธรภาค 4
ตำรำงที่ 1.7 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธร
จังหวัดของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ขอนแก่น มหำสำรคำม หนองบัวลำภู
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

68.71
56.96
35.71
69.28
75.63
71.18

53.82
55.02
36.57
74.97
79.56
75.56

62.75
52.83
37.85
76.55
73.36
77.73

87.85

71.29

85.00

86.91
88.78

71.38
71.19

83.16
86.84

73.52

71.73

75.75

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณ ธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ

77.11
73.33
72.22
71.42

76.78
68.22
68.56
73.33

76.78
74.33
74.11
77.75

75.57

74.05

73.16

มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ

76.79
79.35
73.80
74.09
73.78

75.01
77.03
72.72
72.34
73.15

73.92
75.81
72.00
71.62
72.45

71.43

70.82

70.70
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ตารวจภูธรภาค 5
ตำรำงที่ 1.8 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธร
จังหวัดของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
เชียงใหม่ ลำปำง แพร่
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

66.31
55.43
36.58
71.86
67.33
73.50

65.18
59.83
38.12
69.78
72.12
70.80

65.33
55.96
36.62
70.18
70.82
71.57

87.59

84.46

86.32

85.59
89.58

82.91
86.00

84.64
88.00

80.31

77.37

77.33

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ

79.22
79.00
81.67
81.33

81.56
75.22
76.44
76.25

75.33
77.00
78.89
78.08

74.85

73.33

74.16

มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ

75.97
78.26
73.25
73.33
73.42

74.10
75.94
72.24
71.62
72.71

75.09
77.30
72.74
72.62
73.05

70.74

70.64

70.40
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ตารวจภูธรภาค 6
ตำรำงที่ 1.9 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธร
จังหวัดของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
วัตถุประสงค์

นครสวรรค์
74.54
56.10
36.59
77.64
76.00
78.86

พิจิตร
75.04
55.69
38.48
77.83
75.03
78.65

อุทัยธำนี
75.57
58.35
39.44
79.51
76.76
80.39

84.07

85.48

86.06

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่ วนร่วมของอาสาสมัค รตารวจชุม ชนในการรับ ผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
ข้าราชการตารวจ

82.84
85.30

84.43
86.53

84.59
87.53

70.18

69.34

65.98

73.11
68.11
68.67
70.83

69.11
67.11
67.56
73.58

67.78
67.11
64.00
65.00

73.29

75.47

74.76

มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุด
สกัดของตารวจ

74.05
76.13
72.07
71.52
72.67

76.75
79.17
73.68
73.98
73.76

75.76
78.24
73.11
73.27
73.39

70.74

71.17

70.89

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ
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ตารวจภูธรภาค 7
ตำรำงที่ 1.10 แสดงระดั บ คะแนน (ค่ า ร้ อ ยละ) ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในภาพรวมระดั บ
ตารวจภูธรจังหวัดของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
นครปฐม
สมุทรสำคร สมุทรสงครำม
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่ น ของผู้ต้ องหาต่ อการปฏิ บั ติงานของเจ้าหน้ าที่
ตารวจ

76.10

76.67

73.51

59.48

59.17

60.96

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ค วาม เชื่ อมั่ น แ ล ะค วาม พึ งพ อใจของป ระ ชาชน ใน
การให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

38.48
77.83
75.03
78.65

41.90
55.24
52.96
58.21

42.27
51.72
51.74
54.29

83.55

82.05

85.20

82.89
84.20

81.16
82.93

84.67
85.72

65.91

64.44

75.10

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ

68.56
67.00
64.22
63.83

67.00
63.56
61.78
65.42

75.33
73.22
74.33
77.50

74.35

74.36

74.64

มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

75.40
77.41
72.99
72.75
73.17

75.32
77.58
72.91
72.75
73.24

75.61
77.92
73.13
73.28
73.24

70.21

70.52

70.67
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ตารวจภูธรภาค 8
ตำรำงที่ 1.11 แสดงระดั บ คะแนน (ค่ า ร้ อ ยละ) ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในภาพรวมระดั บ
ตารวจภูธรจังหวัดของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
วัตถุประสงค์

นครศรี
ธรรมรำช
75.39
58.42
38.32
65.23
60.64
67.01

ชุมพร

ระนอง

75.58
57.60
38.98
65.90
61.63
66.67

74.65
56.25
38.59
73.74
69.08
75.61

81.70

76.58

82.85

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

82.22
81.17

76.38
76.77

82.67
83.03

66.33

78.89

78.72

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ

73.67
64.00
61.89
65.75

77.22
77.33
80.56
80.42

77.56
78.11
79.44
79.75

73.64

74.51

72.16

มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ

74.55
76.46
72.31
72.07
72.77

75.50
77.90
72.96
72.94
73.21

72.68
74.27
71.33
70.53
71.96

71.08

70.61

70.74

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ งพอใจของประชาชนในการให้ บ ริก ารบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ
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ตารวจภูธรภาค 9
ตำรำงที่ 1.12 แสดงระดั บ คะแนน (ค่ า ร้ อ ยละ) ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในภาพรวมระดั บ
ตารวจภูธรจังหวัดของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
สงขลำ ปัตตำนี สตูล
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ

73.11
54.02
37.55
74.49
71.26
77.47

75.08
55.44
38.84
72.95
70.58
76.53

77.03
52.73
37.14
81.03
75.79
83.50

85.81

79.15

82.46

85.68
85.93

78.73
79.56

82.27
82.65

65.21

64.18

63.53

65.89
66.67
63.44
64.83

62.89
63.44
63.22
67.17

61.56
68.56
59.89
64.08

73.85

75.44

72.67

74.72
76.59
72.72
72.26
72.96

76.77
79.24
73.62
73.86
73.71

73.20
75.15
71.61
71.16
72.21

70.30

71.08

69.58
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อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในด้านต่าง ๆ
สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตารวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต
ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่ สุ ด คื อ พนั ก งานสอบสวนมี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายและสามารถอธิ บ ายให้ ผู้ เสี ย หายเข้ า ใจ
อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 75.54 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนมองเห็นความสาคัญ
การปฏิบั ติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจด้านการสอบสวนซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้และอธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจข้อกฎหมายของคดีที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
การปฏิ บั ติ งานเช่ น นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ปฏิ ญ ญาสากลว่ าด้ ว ยผู้ เสี ย หายสิ ท ธิ ต ามปฏิ ญ ญาสากลและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาว่าด้วยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการอานวยความยุติธรรมแก่
ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อานาจโดยไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม การได้รับการทดแทนความเสียหายโดยผู้กระทาความผิด
การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ และการให้ ความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้สานักงานตารวจ
แห่ งชาติจ ะต้ อ งมี ก ารจั ด อบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ด้ านกฎหมายตามสถานการณ์ ปั จ จุบั น เป็ น ประจ า
เช่ น กฎหมายด้ า นอาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
การก่อการร้าย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ให้กับพนักงาน
สอบสวนและต้ อ งมี ก ารเน้ น ย้ าสร้ า งจิ ต ส านึ ก การให้ บ ริ ก ารแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ให้ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้เสียหายหรือประชาชนที่เข้ามารับบริการจะมีฐานะยากจนหรือ
ร่ารวย ควรให้การอานวยความยุติธรรมที่เสมอภาคและเท่ าเทียมกันซึ่งเป็นไปตามหลักการอานวย
ความยุติธรรมในคดีอาญา ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลง 1 กรกฎาคม 2556
เรื่ อ ง การอ านวยความยุ ติ ธ รรมในคดี อ าญา การท าส านวนการสอบสวน และมาตรการควบคุ ม
ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาในทุกกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนางาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่สาคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร
สุวรรณ และคณะ (2557) เรื่องความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ประจาบั ญ ชี 2557 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ได้แก่
พนักงานสอบสวนควรแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายได้ทราบเป็น
ระยะ พนั กงานสอบสวนควรท าการสอบสวนให้ รวดเร็ว ตามกรอบระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด
รวมทั้ งการออกหมายจั บ และการส่ ง ฟ้ อ งศาล พนั ก งานสอบสวนควรด าเนิ น การสอบสวนและ
ปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยานอย่างเป็นความลับ พนักงานสอบสวนควรนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
มาใช้ ใ นการรวบรวมพยานหลั ก ฐานในการสอบสวน รวมถึ ง หลั ก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
พนั กงานสอบสวนควรมี ค วามรู้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ งาน โดยเฉพาะ
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อาชญากรรมในรูปแบบใหม่และสามารถให้คาแนะนาข้อกฎหมายให้ผู้เสียหายได้ พนักงานสอบสวน
ควรพูดจาสุ ภ าพ มีอัธยาศัย ที่ดีและให้ ความเป็นกันเองกับประชาชน ที่ อยู่ในฐานะผู้ เสี ยหายและ
พนั กงานสอบสวนควรปฏิบั ติห น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุ จริต ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
โดยต้องมีความเป็นธรรมและเป็นกลางทางการดาเนินคดี
นอกจากนั้ น จากงานวิ จั ย ของวิ ท ยา ราชแก้ ว (2558) เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นา
ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติงานของตารวจฝ่ ายสื บ สวน กองก ากับ การสื บสวนตารวจภู ธรจังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด พบว่ า การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานคื อ ควรสอบถามปั ญ หาของงานที่ ท าและ
สวัสดิการที่พักอาศัยให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่และการพัฒนางานโดยจัดให้มีการส่งไป
อบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และการก่ออาชญากรรมในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนา
ตามเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อ
การให้บริการหมายถึง พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
สอดคล้องกับปั จจุบันนี้สานักงานตารวจแห่งชาติเกิดภาวะการขาดแคลนพนักงานสอบสวนก็ว่าได้
สืบเนื่องมาจากการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนไปอยู่สายงานอื่นและตั้งแต่งผู้ไม่เคยปฏิบัติงานสอบสวน
มาทาหน้าที่สอบสวน จึงทาให้พนักงานเกิดความเครียดเพราะมีปริมาณงานมากงานล้นมือ บางรายก็
ฆ่าตัวตาย บางรายก็ขอลาออก หรือบางจังหวัดมีการยื่นใบขอลาออกเกือบทั้งจังหวัด ยกตัวอย่าง
จังหวัดพัทลุง ซึ่งปรากฏตามข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และตามสื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ผลการวิจัย
ที่มีพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอนี้ส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริการคือพนักงานสอบสวนและผู้รับบริการคือ
ประชาชนผู้เสียหายจึงทาให้การดาเนินคดีเป็นด้วยความล่าช้าซึ่งจะส่งกระทบต่อการอานวยความ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชนในที่สุด
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ตารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมาก
ที่สุด คือพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไป ตรงมา ไม่แสวงผลประโยชน์อัน
มิควรได้ คิดเป็นร้อยละ 58.59 แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหามีความเชื่อในกระบวนการด้านยุติธรรมของ
สานั กงานตารวจแห่ งชาติในระดับ ที่เกิน กว่าร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องความเชื่อมั่นของประชาชน
ทุกกลุ่มและทุกระดับนับเป็นประเด็นสาคัญที่ภาครัฐควรให้ความสาคัญ ตามที่องค์กรแห่งความร่วมมือ
การพั ฒ น าท างเศรษ ฐกิ จ (Organization for Economic Corporation and Development:
OECD) ได้ให้ ความส าคัญ กับ ความเชื่อถือไว้ว างใจของประชาชนที่ มีต่อภาครัฐบาลเป็ นอย่างมาก
โดยเห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพื้นฐานของความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐ และเป็นกุญแจนาไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดี
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ประเด็นความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาน้อยที่สุด คือพนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวน
อย่ า งรวดเร็ ว คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 55.77 ซึ่ ง หมายถึ ง พนั ก งานสอบสวนด าเนิ น การสอบสวนล่ า ช้ า
สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือพนักงานสอบสวน
มีเพียงพอต่อการให้บริการ หมายถึง พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่มีการแจ้งความ
ร้องทุ กข์กล่ าวโทษ ผลการวิจั ย ที่ มีพนั กงานสอบสวนไม่เพี ยงพอนี้ส่ งผลกระทบทั้งผู้ ให้ บริการคื อ
พนักงานสอบสวนและผู้รับบริการคือประชาชน จึงทาให้การดาเนินคดีเป็นด้วยความล่าช้าการทา
สานวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนมีเงื่อนเวลาในการทาภายใน 48 ชั่วโมง และในกรณีผู้ต้องหา
หรือผู้ถูกจับกุมเป็นเด็กและเยาวชนจะมีเวลาในการทาภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งคดีบางคดีเป็นคดีที่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อนต้องใช้เวลาในการสืบเสาะแสวงหาพยานหลักฐาน และถ้าพนักงานสอบสวนทาสานวนคดี
ละหลวมก็จะส่งผลกับรูปคดีเป็นอย่างมาก
3. ความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ความหวาดกลั วภั ยอาชญากรรมของประชาชนประเด็น ที่
ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด คือ เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวภัยว่า
จะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 36.53 แสดงให้เห็นว่า
มีการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งให้ความสาคัญใน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกตัวอย่างโครงการประชารัฐ ร่วมใจดูแล
ความปลอดภัยบ้านประชาชน การเปิดแอปพลิเคชั่น “Police i lert u” การสร้างเครือข่าย การรับรู้
ปัญหา การมีส่วนร่วมและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุม ชน การให้ความรู้กับประชาชนใน
การป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออาจนาเทคโนโลยี อาทิ
กล้องวงจรปิดช่วยในการป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรม การบันทึกรูปพรรณของคนร้าย
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจได้อีกด้วย
และจากผลความหวาดกลัวภัยว่าจะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายใน
เวลากลางคืน อยู่ในระดับน้อย สืบเนื่องจากที่มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
การป้ อ งกั น ตนเองจากภั ย อาชญากรรมนั้ น ส่ งผลให้ ป ระชาชนชนจะมี ความระมั ด ระวังตนเองใน
การแต่งกาย ทรัพย์สินที่มีมูลค่า รวมทั้งการไม่เปิดช่องโอกาสที่จะก่อให้เกิดเหตุหรือภัยอาชญากรรม
กับตนเองจากบุคคลแปลกหน้าในเวลากลางคืนได้
ส าหรั บ พื้ น ที่ ต ารวจภู ธ รภาค 3 จะเห็ น ได้ ว่ า ผลการส ารวจความหวาดกลั ว ภั ย
อาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
มีความผกผันกัน เนื่องมาจากบริบททางสังคม วิถีทางวัฒนธรรมของพื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นอยู่แบบ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือคนในชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูด การรวมตัวอยู่กันเป็น
กลุ่มเสมือนเครือญาติพี่น้อง และมีบริบททางสังคมแบบการรวมกลุ่มกันในชุมชนอย่างเข้มแข็งส่งผลให้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน จะสามารถป้องกันภัยและกระจาย
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ข่าวได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกถึงความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมใน
ระดับน้อย ถึงแม้ระดับประสิทธิภาพการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมจะอยู่ในระดับน้อย
พื้น ที่ตารวจภูธรภาค 7 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด จากผลการส ารวจ
ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมของประชาชนนั้น พบว่าลักษณะสังคมในพื้นที่มีความเป็นสังคมเมืองสูงและความเป็น
ระบบสั งคมอุ ต สาหกรรมมี การขยายตั ว อย่ างรวดเร็ว ประกอบกั บ มี ก ารเคลื่ อ นย้ ายของผู้ คนอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะชนชั้นแรงงาน จึงมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลากหลายชน
ชั้น อยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งในปัจจุบั นการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่มี
ความรุนแรง กลุ่มคนในสังคมเมืองที่ มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อ ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
จะซึมซับข้อมูลเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งส่งผลให้เกิดความรู้สึกกลัวภัยอาชญากรรมสูงขึ้นตามไปด้วย
และในพื้นที่ตารวจภูธรภาค 1, 2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด เนื่องจาก
การป้องกันอาชญากรรมและการปราบปรามอาชญากรรมไม่เป็นไปในทางทิศเดียวกันกับความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรม ซึ่งเป็นผลมาจากภายในพื้นที่มีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
ต่ างด้ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ริ ม าณมากขึ้ น บริบ ททางสั งคม วั ฒ นธรรมและความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนในพื้นที่นี้จึงมีความหลากหลาย ซับซ้อน และส่งผลให้สังคมมีความไร้ระเบียบ ประชาชนจึง
เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกิดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากกว่าประชาชนพื้นที่อื่น
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยในต่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับการใช้อุปกรณ์
และเทคโนโลยีในการช่วยป้องกันและสืบสวนอาชญากรรมโดย Matthew P.J.Ashby (2017) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อง การใช้ ป ระโยชน์ ของกล้ อง CCTV เพื่ อเป็ น เครื่ องมื อในวิ เคราะห์ เชิ งประจั กษ์ ในการสื บสวน
อาชญากรรม (The value of CCTV surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal
Analysis ) ผลการวิจัยพบว่า มีการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมจ านวนมาก แต่ยั งต้องตระหนั กว่ากล้ องวงจรปิ ดเป็ นเครื่องมื อส าคัญในการสืบสวนด้วย
การศึกษาครั้ งนี้ จึ งได้พยายามที่ จะระบุ ว่ากล้ องวงจรปิ ดนี้ มีหลั กฐานที่ เป็ นประโยชน์ ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ อาชญากรรมในประเทศอั งกฤษในช่ วงปี พ.ศ. 2554 ถึ ง พ.ศ. 2558 กล้ องวงจรปิ ดเป็ น
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรมยกเว้น
การครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิ ดเป็นเครื่องมือสื บสวนที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
อาชญากรรมหลายประเภท แต่ อย่ างไรก็ ตามประโยชน์ ของกล้ องวงจรปิ ดมี ข้ อจ ากั ดหลายประการ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกล้ องวงจรปิ ดที่ มี จ านวนจ ากั ดไม่ ครอบคลุ มพื้ นที่ สาธารณะ และมี การกล่ าวถึ ง
คาแนะนาหลายประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กล้องวงจรปิดในการสืบสวนให้มากขึ้น
ประเด็น ที่ ป ระชาชนให้ ความหวาดกลั วภั ยมากที่สุ ด คือเมื่ออยู่ในบ้ าน/ที่ พักอาศั ย
ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 41.07 จากผลการวิจัย
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จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความหวาดกลัวการเกิดอาชญากรรม การขโมยทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืน
มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเวลาที่ ไม่ ส ามารถมองเห็ น ผู้ ร้ า ยได้ ชั ด เจน การป้ อ งกั น ตนเองจาก
ภั ย อั น ตรายท าได้ อย่ างจ ากัด เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจสายตรวจออกตรวจตราในเวลากลางคืน ไม่ ทั่ ว ถึ ง
สืบ เนื่ องจากการขาดแคลนกาลั งพลไม่เพียงพอประกอบกับประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ทางานนั บล้านคนซึ่ งความรู้สึกหวาดกลัวภัยมาจากปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ที่พักอาศัยเป็น
ชุมชนแออัดเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพยาติด หรือที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานบันเทิงกลางคืน อยู่ บริเวณที่ตั้ง
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะมีผู้พักอาศัยเป็นแรงงานต่างด้าว
แทบทั้งนั้น จึงทาให้ประชาชนมีความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Eva Krulichoya (2018) ได้ ศึ กษาวิจั ยเรื่อง ความสั มพั นธ์ระหว่างความหวาดกลั วภั ยอาชญากรรมกั บ
การรับรู้ความเสี่ ยงในประเทศยุโรป (The relationship between fear of crime and risk perception
across Europe ) ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ าการรั บ รู้ ค วามเสี่ ยงมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ งบวกกั บ ความกลั ว
อาชญากรรมในทุกประเทศที่ทาการวิ เคราะห์แม้ว่าความสัมพันธ์จะแตกต่างกัน โดยประเทศที่มีอัตรา
การตกเป็นเหยื่อที่สู งขึ้นแสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับต่าระหว่างความกลั วอาชญากรรมและการรับรู้
ความเสี่ยง ในขณะที่ประเทศที่มีอัตราการตกเป็นเหยื่อที่ต่ากว่ามีการรับรู้ความเสี่ยงมีบทบาทสาคัญในการ
สร้างความกลัวอาชญากรรม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับจากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner (1997
อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2551) พบว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางด้านสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยในชี วิต
ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นประเด็นคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
มากกว่าคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมกับการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมทาให้ผู้ชายรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
น้อยกว่าผู้หญิง
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับสถานการณ์แวดล้อม
โดยทั่วไปคาถามในการสารวจการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักจะถามว่า “คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหน
เมื่อต้องเดินผ่านบริเวณบ้ านพักของตนในเวลากลางคืน ” ซึ่งจะต้องแยกองค์ประกอบรายละเอียด
ของสถานการณ์ แวดล้ อมออกมาเป็ นประเด็นย่อย ๆ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับเพื่ อนบ้ าน ลั กษณะ
แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว ความมื ด การรั บ รู้ ต่ อ ความรู้ สึ ก อ่ อ นแอในใจ ความรู้ สึ ก
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสถานที่นั้นมาก่อน หรือเมื่อเดิน
ถนน บนรถโดยสารสาธารณะ และเมื่ออยู่บ้าน ฯลฯ ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึก
อ่อนแอ โดยนักวิชาการ คือ Hale (1996) ศึกษาพบว่า การสร้างความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใกล้ ชิ ด กั บ ความอ่ อ นแอหรื อ ความรู้ สึ ก ไม่ มั่ น คง โดยค านวณจากการรั บ รู้ อั ต รา
ความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมกั บ ความเสี่ ย ง ผลจากการส ารวจเหยื่ อ
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อ าช ญ าก รร ม พ บ ตั ว แ ป ร 2 ตั ว มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ใน ท างต รงกั น ข้ าม ระ ห ว่ างกั น คื อ
“ความรู้ สึ กหวาดกลั ว ” กับ “ความเสี่ ย ง” กล่ าวคื อ ชายหนุ่ ม วัยท างานที่ ใช้ชี วิต เสเพลนอกบ้ าน
โดยเฉพาะผู้ ที่ ช อบเที่ ย วตามสถานเริ ง รมย์ ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ มี “อั ต ราความเสี่ ย ง” สู งสุ ด ต่ อ
การประสบอาชญากรรมแต่กลับเป็นกลุ่มที่มี “ความรู้สึกหวาดกลัว ” ต่าสุด ขณะที่หญิงชราแสดง
“ความรู้สึกหวาดกลัว” สูงสุด แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมี “อัตราความเสี่ยง” ต่าสุด (Hough, 1995
อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2551)
รวมทั้งความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับเพศ การสารวจอาชญากรรมของประเทศ
สหราช-อาณาจักร (British Crime Survey หรือ BCS) ปี ค.ศ.1996 พบว่า ในสถานการณ์เดียวกัน
เพศหญิ ง กั บ เพศชายมี ค วามรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมแตกต่ า งกั น โดยผู้ ห ญิ ง ร้ อ ยละ 58
รู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินตามลาพังในเวลากลางคืน ขณะที่ความรู้สึกดังกล่าว
เกิดขึ้นกับผู้ชายเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นและความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับลักษณะทางกายภาพ
แวดล้อม ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผูกติดกับสภาพความเป็น
สังคมเมือง ขณะเดียวกันก็มีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมแคบ ๆ ทรุดโทรมที่มีไฟสลัว ๆ ตึกรามบ้าน
ช่องที่มีการขีดเขียนภาพและคาตามผนังตึก อาคารที่พักสูง ๆ ที่ทรุดโทรม มุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่วสุม
มีคนเมาสุราเดินไปมา และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมิตร
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น อาชญากรรมประเด็ น ที่ ป ระชาชนให้ ค วามเชื่ อ มั่ น
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถลดช่องว่างในการกระทาความผิด โดยออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัดและออก
เยี่ ยมเยี ยนประชาชน ฯลฯ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 72.09 สอดคล้ อ งกั บ กรอบแนวทางในการป้ อ งกั น
อาชญากรรมโดยสภาพแวดล้ อม หมายถึง การจัดการกับ พื้น ที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ ยงที่จะเกิด
อาชญากรรม ได้แก่ การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดป้ายสัญลักษณ์การป้องกันพื้นที่อันตราย
(พื้ น ที่ เปลี่ ย วพื้ น ที่ ล่ อ แหลม) การจั ด วางผั งเมื อ ง การออกแบบที่ อ ยู่ อ าศั ย และการจั ด ให้ มี ระบบ
การรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ผู้กระทาผิดจะเข้าถึงบุคคลหรือ
ทรั พ ย์ รวมถึ งการสร้ า งความสะดวกในการเฝ้ า ระวั งและการติ ด ตามผู้ ก ระท าความผิ ด เมื่ อ เกิ ด
อาชญากรรมขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน:
ศึกษากรณีสถานีตารวจบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการ
โรงพั ก เพื่ อ ประชาชนในภาพรวมอยู่ ในระดั บ สู ง เรี ย งตามล าดั บ คะแนนได้ แ ก่ ด้ า นการอ านวย
ความยุติธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการควบคุมและ
จัดการจราจร ด้านการปรับ ปรุงสถานที่ทาการและสภาพแวดล้อม ด้านการบริการทั่วไปและด้าน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถขยายผลจับกุมตัวการ เครือข่ายหรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 71.36 สอดคล้ อ งกั บ การท างานของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ที่กาชับให้หน่วยงานในสังกัดปราบปรามอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด ในการแถลงข่าวการขยายผล
การจับกุมผู้ต้องหารายใหญ่ของแก๊งยาเสพติดล็อตใหญ่ของตารวจภูธรภาค 1 จับยาบ้า 11.6 ล้านเม็ด
ไอซ์ 700 กิโลกรัม (โพสต์ทูเดย์, 2561) ความสามารถในการจับกุมผู้กระทาความผิดได้ถึงต้นเหตุและ
ขยายผลการจับ กุมเครื อข่ายนั้ น มีความจาเป็น อย่างยิ่งที่ จะต้อ งได้รับความร่วมมือจากทุ กฝ่ ายใน
การบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ สอดคล้ อ งกั บ กรอบแนวทางการป้ อ งกั น อาชญากรรมใน
การจัดระบบต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทาฐานข้อมูลสถิติและข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นต่อการป้องกัน
อาชญากรรม รวมทั้ ง การบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
การป้ อ งกั น อาชญากรรมโดยให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น เรีย นรู้ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งานและรู้ช่ อ งทาง
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ส่ ว นประเด็ น ที่ ป ระชาชนให้ ค วามเชื่ อ มั่ น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจมี ก ารใช้
เทคโนโลยีในการนาจับคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติดหน้ารถ
สายตรวจ กล้ อ งติ ด หมวกกั น น๊ อ ค GPS การรั บ แจ้ ง โดยใช้ แ อพ ลิ เ คชั่ น ในสมาร์ ท โฟ น
(Police i lert u) คิดเป็นร้อยละ 65.94 ซึ่งในประเด็นนี้สานักงานตารวจแห่งชาติควรต้องมีการพัฒนา
งานในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการก่ออาชญากรรมในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการและมีความซับซ้อน
เป็นอย่างมากจึงต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเพื่อพัฒนางานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้
มากยิ่งขึ้น ตามแนวคิดการป้ องกัน อาชญากรรมโดยสภาพแวดล้ อม (Crime Prevention through
Environment) ที่ได้ให้ความสาคัญกับมาตรการการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อ
สร้างความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเป็นการข่มขู่ ยับยั้ง
คนร้ายให้รู้สึกหวาดกลัว นอกจากนั้นควรจะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง CCTV ระหว่างหน่วย
ราชการหรือกล้อง CCTV เคลื่อนที่เพื่อง่ายต่อการสังเกตการณ์และประเมินสถานการณ์ในการเข้า
ตรวจสอบพื้นที่ หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยใน
ต่ า งประเทศของMatthew P.J.Ashby (2017) ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ องการใช้ ป ระโยชน์ ของกล้ อง CCTV
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในวิ เคราะห์ เชิ ง ประจั ก ษ์ ในการสื บ สวนอาชญากรรม (The value of CCTV
surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal Analysis ) ผลการวิจัยพบว่ามีการวิจัย
เกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันอาชญากรรมจานวนมาก กล้องวงจรปิด
เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรม
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ยกเว้นการครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้ องวงจรปิ ดเป็นเครื่องมือสื บสวนที่ มีประสิ ทธิภาพ
สาหรับอาชญากรรมหลายประเภทด้วยเช่นกัน
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรั บ บริก ารสาธารณะ (งานจราจร,
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นมากที่สุด คือ ห้องน้ามีความสะอาดและมีจานวนเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 83.73 แสดงให้เห็น
ว่ า การที่ ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ด าเนิ น โครงการปฏิ รู ป สถานี ต ารวจระยะเร่ ง ด่ ว นบรรลุ ต าม
วัต ถุป ระสงค์และสอดคล้ อ งกับ แนวทางของโครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจเพื่ อประชาชน (โรงพั ก
เพื่อประชาชน) ในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ด้านการให้บริการทั่วไปในกิจกรรมที่ 5 ด้านการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ ส่วนในประเด็นที่ประชาชน
ให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือมีที่จอดรถเฉพาะสาหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ คิดเป็นร้อยละ
82.13 สาเหตุ ที่ ส ถานี ต ารวจมี ที่ จ อดรถเฉพาะส าหรั บ ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ราชการไม่ เพี ย งพอ
สืบเนื่ องมาจากสถานที่ ตั้งสถานี ตารวจมีพื้นที่จากัดที่ดินมีราคาแพงสานักงานตารวจแห่งชาติไม่มี
งบประมาณสนั บ สนุ น โดยเฉพาะสถานี ต ารวจในสั งกัด กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลและสถานี
ตารวจภูธรเมืองของจังหวัดใหญ่และมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ
พั ฒ นาสถานี ต ารวจเพื่ อ ประชาชน (โรงพั ก เพื่ อ ประชาชน) ในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563)
ด้านการให้บริการทั่วไปในกิจกรรมที่ 8 ให้มีการสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการจึงจะ
สามารถนามาปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อไป
ด้านการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ตารวจนอกสถานี ตารวจประเด็ นที่ ป ระชาชนให้
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตารวจ คิดเป็ นร้อยละ 85.28 การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าง
แท้ จ ริ ง โดยเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจต้ องมี กิ ริ ย าวาจาสุ ภ าพ ยิ้ ม แย้ม แจ่ ม ใส ปฏิ บั ติ งานเชิ งรุก เพื่ อสร้า ง
ความใกล้ ชิ ด และเป็ น มิ ต รกั บ ประชาชน และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ต ารวจผู้ รั บ ใช้ ชุ ม ชน
(Community policing) เป็นการป้องกันอาชญากรรมแนวใหม่ ตารวจกับประชาชนจะต้องทางาน
ร่วมกันโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมได้ การทางานหน่วยงานตารวจต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสุจริตชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ ส่วนประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจ มีการบังคับใช้
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล คิดเป็นร้อยละ 83.17
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับคาถามปลายเปิดของ
กลุ่ มตั ว อย่ าง พบว่ าเจ้ าหน้ าที่ ให้ บ ริการรวดเร็ว พู ด จาสุ ภ าพ บริก ารประชาชนด้ ว ยความเต็ ม ใจ
ปฏิ บั ติ ง าน อย่ า งเต็ ม ที การให้ บ ริ ก ารสะดวกเนื่ อ งจากเป็ น การให้ บ ริ ก ารแบ บ จุ ด เดี ย ว
(One-stop Service) เจ้าหน้าที่ตารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้คาแนะนา ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่าง
ดีส อดคล้ องกับ แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานี ตารวจของสานั กงานตารวจ
แห่งชาติ
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
ด้ านการสร้ างเครื อ ข่ ายประเด็ น ที่ อ าสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ
ท่ านเคยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครัฐ เช่ น หน่ ว ยงานฝ่ ายปกครอง องค์ ก ารบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือภาคเอกชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 75.04
ประเด็น ที่ อาสาสมั ครตารวจชุมชนเห็ น ด้ว ยน้ อยที่ สุ ด คือท่ านได้ร่วมกับ ตารวจใน
การเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.48
ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชน
เห็นด้วยมากที่สุด คือท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.40
ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิด
วางแผนกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคน
ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.30
ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วย
มากที่สุด คือท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอันนาไปสู่การระบุปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.87
ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
และประชาชนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 69.03
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 73.13
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ส่วนประเด็น ที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือท่านสามารถเชิญ ชวน
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 71.43
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เห็ น ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนใน
การรั บ ผิ ดชอบต่อ ความปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ย์ สิ น ในชุม ชนที่ พั ก และอาศัย ไม่ ว่าจะเป็ น ด้ าน
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมในชุ ม ชนด้ า นการรั บ รู้ ปั ญ หา
อาชญากรรมในชุมชนด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมีความสาคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีตารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community Policing Theory) ที่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องปรับบทบาทใหม่
สาหรับตารวจท้องที่ทั้งหมดกล่าวคือเจ้าหน้าที่ตารวจมีบทบาทในการวางแผน สนับสนุน และให้คาปรึกษา
แก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม และตามกรอบแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมที่ให้การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนจากทุกภาคส่วน
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรมโดยการรับทราบสถานการณ์แนวโน้ม
ปั ญ หาอาชญากรรมเพื่ อ น าไปสู่ ก ารวางแผนป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หาอาชญากรรมในพื้ น ที่ ต่ อไป
นอกจากนั้นส่งเสริมการดาเนินงานและบูรณาการเครือข่ายที่จัดตั้งไว้แล้ว เช่น เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนเพื่อแจ้งข่าวให้เบาะแสด้านอาชญากรรม เป็น
ต้น หรืออาจส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตู้ยามตารวจชุมชน (โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรมตามผลการวิจัย
ของชนณรงค์ วั น ชา (2560) เรื่ องรู ป แบบการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพตู้ ยามต ารวจชุ มชน (โคบั ง) ใน
การป้องกันอาชญากรรมของตารวจภูธรภาค 4 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบหนึ่งของตู้ยามตารวจชุมชนคือ
ปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามตารวจชุมชน (โคบัง) แต่ยังมี
ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในการที่อาสาสมัครตารวจได้ร่วมกับตารวจในการเผยแพร่ความรู้และ
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องการพบปะพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ และสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามี ส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนจากผลการวิจัยอาสาสมัคร
ตารวจในชุมชนมีความพึงพอใจน้อยสุด
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ
ด้ า นมาตรฐานคุ ณ ธรรมของต ารวจ ประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ
เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 75.70
ประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ หน้ า ที่ ต ารวจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คิดเป็นร้อยละ 74.98
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ด้านอุดมคติของตารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมี
ความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของ
ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 79.00
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความไม่ประมาท คิดเป็นร้อยละ 74.33
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจประเด็นที่ป ระชาชนพึงพอใจมากที่สุ ด คือ
เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 74.64
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ70.84
ด้ า นจรรยาบ รรณ ของต ารวจประเด็ น ที่ ป ระชาชน พึ งพ อใจมากที่ สุ ด คื อ
เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 73.51
ประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ งพอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจไม่ ใช้ ความรุ นแรงใน
การปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจาเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.33
ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด
คือ เจ้าหน้ าที่ตารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิช อบหรือผิดกฎหมายคิดเป็น
ร้อยละ 77.56
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือสานักงานตารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.96
จากผลการวิจัย ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าหน้าที่ตารวจมี ความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
การยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชน เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนเจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตร
และสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือผิดกฎหมายแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ อยู่ ในเกณฑ์ ดี ยกตัว อย่าง กรณี เจ้าหน้ าที่ ตารวจมี ความมีความอดทนอดกลั้ น
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์สอดคล้อง กับเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เหตุ
เกิดในความรับผิดชอบของพื้นที่สถานีตารวจทุ่งมหาเมฆ แม่กับลูกชายใช้วาจาไม่สุภาพกับเจ้าหน้าที่
ตารวจจราจรด้วยถ้อยคาหยาบคายและยั่วยุให้ มีความโกรธ แต่เจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่มีการตอบโต้
ซึ่งปรากฏตามคลิปที่สื่อต่าง ๆ (สยามรัฐ, 2560) ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าหน้าที่ตารวจมีความมี
ความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจถือเป็นหลักการสาคัญประการหนึ่งใน
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การปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตารวจเอกหญิงสมหวัง โอชารสและ
คณะ(2560) ในงานวิจัยเรื่องรูป แบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพตารวจให้แก่
นั ก เรี ย น น า ย สิ บ ต า ร ว จ ผ ล ก า ร วิ จั ย ใน ก า ร ส่ ง เส ริ ม จ ริ ย ธ ร ร ม ได้ แ ก่ ส า นึ ก ใ น
ความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน มีจิตสาธารณะเสียสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองและมีความตระหนักในคุณค่าของการเป็นตารวจที่มี
จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ ต ารวจที่ ค วรปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งตามล าดั บ คื อ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้นและการมีระเบียบวินัย รูปแบบ
การเสริ มสร้างจริย ธรรม จรรยาบรรณในวิช าชีพ ตารวจควรดาเนิ นการให้ ครอบคลุ ม ดังนี้กาหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตรวจในทิศทาง
แต่อย่างไรก็ตามสานักงานตารวจแห่งชาติต้องต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ประชาชน
มีความพึ งพอใจน้ อยสุ ด คือเจ้ าหน้ าที่ตารวจปฏิ บัติห น้าที่ด้ว ยความเสี ยสละ เพื่ อประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ ไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติ
หน้ าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็ นภายใต้กรอบของกฎหมายและส านักงานตารวจแห่ งชาติมีการแก้ไข
ปั ญหาการทุ จริตคอร์รั ปชั่น ของเจ้ าหน้ าที่ ตารวจอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัยซึ่งปรากฏเป็ นข่าว
ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ แทบทุกวัน ซึ่งงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตารวจเอกหญิ งสมหวัง
โอชารส และคณะ (2560) เรื่องรูป แบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพตารวจได้
เสนอแนะให้ ค วรด าเนิ น การให้ ค รอบคลุ ม ดั งนี้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ างจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพตรวจในทิศทางที่สอดคล้องและเท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดี การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันกับ
หน่วยงานอื่น ๆ การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็น
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่วิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอน/การอบรมที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ต ารวจ เช่ น การสร้ า ง
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพตารวจ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับตารวจ การสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของตารวจ จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตารวจ และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจาวัน
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของ
ตารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติกับ ประชาชนด้วยกริยา
มารยาทสุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด คิดเป็นร้อยละ 73.61 ประเด็นที่ประชาชน
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พึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจและจุดสกัดตรวจ คิดเป็นร้อยละ 70.00
จากผลการวิ จั ย เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจปฏิ บั ติ กั บ ประชาชนด้ ว ยกริย า มารยาทสุ ภ าพ
ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด เป็นไปตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของ
สถานีตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามหนังสือสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 0007.13/130 ลง
19 มกราคม 2560ในการให้บริการประชาชนทั้งบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ โดยเฉพาะ
นอกสถานีตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องมีความเป็นมิตรกับประชาชน พบปะ พูดคุยด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส กิริยา วาจา สุภาพ แสดงออกถึงความใส่ใจ ซึ่งนอกจากจะทาหน้าที่ บังคับใช้กฎหมาย
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อสร้างความเชื่ อมั่น ศรัท ธาให้ กั บ ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ แต่ อย่างไรก็ต ามส านั กงานตารวจ
แห่งชาติต้องมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจจุดตรวจ จุดสกัด ให้กับประชาชนทราบใน
ความสาคัญ ของการตั้งด่านเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความปลอดภัยด้าน
การจราจร ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
1. ความหวาดกลัวภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีดังนี้
- ควรมีการเพิ่มกล้อง CCTV ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้
พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือรูปแบบกล้อง CCTV เคลื่อนที่ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรเพิ่มตารวจสายตรวจให้มีการออกตรวจในชุมชนถี่ขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเวลากลางคืนและควรประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ของตารวจให้กับประชาชน
ทราบในความสาคัญของการตั้งด่านเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความปลอดภัย
ด้านการจราจร
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราบริเวณชุมชนให้มากขึ้นทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืน การเพิ่มกาลังในการตรวจตราพื้นที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสี่ยงในชุมชน
ควรมีการเพิ่มจานวนของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ ให้มากขึ้น
- ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหาสาคัญในชุมชนจึง
ต้องการให้มีการตรวจตรา จับกุมเรื่องยาเสพติดในชุมชนอย่างเข้มงวด
2. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจ
ด้านการให้บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจมีดังนี้
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- เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจรวมทั้ง
การมาถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว
- การให้ บ ริ ก ารสะดวกเนื่ อ งจากเป็ น การให้ บ ริ ก ารแบบจุ ด เดี ย ว (One-stop
Service) และควรแจ้งแนวทางและระยะเวลาการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
- ควรมีมาตรการในการกวดขันรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของเกินน้าหนักตามที่กฎหมาย
กาหนด และรถบรรทุกที่สัญจรบนเส้นทางที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน
- ควรมีมาตรการในการจัดการจราจรบริเวณที่เป็นจุดชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลาเร่งด่วนให้มีความเป็นระเบียบและสามารถสัญจรได้
- ควรเพิ่มการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อการกวดขันวินัยการจราจร
- ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม บ่อนการพนันในชุมชน
- เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจควรออกมาให้ ค วามรู้ เรื่ อ งเรื่ อ งกฎหมายแก่ ป ระชาชนให้ มี
ความเข้าใจง่ายและเกรงกลัวที่จะทาความผิด และเรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
- ควรมีการเพิ่มกาลังในการตรวจตราพื้นที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสี่ยงในชุมชนให้มากขึ้น
- เจ้าหน้าที่ตารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้คาแนะนา ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี
- ควรจั ด สถานที่ ให้ มี ค วามสะอาดและบริเวณที่ จ อดรถในสถานี ต ารวจส าหรั บ
ประชาชนให้เพียงพอต่อการมาใช้บริการของประชาชน
- ควรมีการกวดขันการจราจรและผู้ที่จอดรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่จอดบริเวณ
ที่ห้ามจอด หรือห้ามจอดบริเวณทางจักรยาน เป็นต้น
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
เพศ และทรัพย์)
- ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและด้วยความสุภาพ
- พนั กงานสอบสวนควรมีการแจ้งให้ ผู้เสียหายทราบถึงขั้นตอนและความคืบหน้า
ในการดาเนินคดีเป็นระยะ ๆ
- ให้พนักงานสอบสวนเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
- พนักงานสอบสวนให้คาแนะนาแก่ผู้เสียหายได้ในเบื้องต้นว่าผู้เสียหายควรทาอะไร
ต่อไป
- การดาเนิ น คดีมีความล่ าช้า เนื่องจากต้องผ่ านหลายขั้น ตอนจึงควรดาเนิ นการ
ในการทางานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
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4. ความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
- ควรเพิ่มการประสานงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับ
การวางแผนการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชน
- ควรมีการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น
- การที่ มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนกั บ ต ารวจนั้ น ท าให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ใน
การป้องกันภัยอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดี
- มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้างความสั ม พั น ธ์ระหว่ างหน่ ว ยงานอื่ น กั บ ชุ ม ชนเพื่ อ สร้ า ง
เครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมเน้นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อป้องกันอาชญากรรม
- ควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อนาไปสู่หาทางการแก้ไขใน
ทุกระยะอย่างต่อเนื่อง
- ควรมี เครื่ อ งแบบหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ท าให้ ป ระชาชนทราบว่ า เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
อาสาสมัครตารวจ
- ควรมี ก ารฝึ ก อบรมให้ กั บ อาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจที่ ถูกต้องตรงกัน เช่น เรื่องกฎหมายเบื้องต้น อุดมคติงานจิตอาสา การมี ส่ วนร่วมของ
ประชาชนกับตารวจ สภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ฯลฯ
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดี
ยาเสพติด) มีดังนี้
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรอธิบายหรือบอกให้ทราบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจับกุม
- เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ควรเลือกปฏิบัติกับประชาชน ควรมีความเป็นกลางและปฏิบัติ
กับประชาชนอย่างเท่าเทียม
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรให้ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้มาใช้บริการอย่างครบถ้วน
ตรงไปตรงมา
- เจ้าหน้าที่ตารวจต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประชาชนที่มารับบริการ
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7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
- บริเวณด่านตรวจ จุดตรวจบางที่ ควรมีการตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ทาให้ประชาชน
มองเห็นชัดเจน
- ควรมีการเพิ่มเติมจุดตรวจ ด่านตรวจยาเสพติดให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการยับยั้งภัย
อาชญากรรม
- การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ควรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยในกำรวิจัยครั้งนี้
ควำมหวำดกลัวภัยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดั บ ความหวาดกลั ว ภั ย ประชาชนยั งพบว่ า ประชาชนหวาดกลั ว ภั ย เมื่ อ อยู่ ในบ้ า น/
ทีพักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน มากที่สุด ดังนั้น
1) ควรมีการเพิ่มกาลังในการตรวจตราพื้นที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสียงในชุมชนให้มากขึ้น
2) เจ้าหน้าที่ตารวจ ต้องการให้มีการตรวจตรา จับกุมเรื่องยาเสพติดในชุมชนอย่างเคร่งครัด
มากขึ้นมีการตั้งด่านตรวจ
3) เจ้ าหน้ าที่ ตารวจควรมี มาตรการที่ เด็ ดขาดในการจัด การแหล่ งมั่ว สุ ม บ่ อ นการพนั น
ในชุมชน
4) เจ้าหน้าที่ตารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
5) เจ้าหน้าที่ตารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชนให้มีความเข้ าใจง่าย
และเกรงกลัวที่จะทาความผิด
6) ควรมีการเพิ่มเติมจุดตรวจ ด่านตรวจยาเสพติดให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อศึกษำควำมเชื่อมั่นของผู้เสียหำย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ำยต่อชีวิต ร่ำงกำย เพศ
และทรัพย์) ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ความเชื่อมั่นผู้เสียหาย ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายให้ความเชื่อมั่นน้อย
ที่สุด คือพนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้นสานักงานตารวจแห่งชาติ
1) ต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนเพื่อให้เพียงพอกับผู้รับบริการ
2) ต้องจัดอบรมการให้พนักงานสอบสวนที่ได้รับการแต่ง ตั้งโยกย้ายมาจากสายงานอื่นมา
เป็ น พนั กงานสอบสวนโดยเร่งด่วนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นในการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่นกฎหมายด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
การก่อการร้าย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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3) ในระหว่างการอบรมแต่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพควรให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งตั้งแต่
วันเข้าอบรม เนื่องจากเมื่อถูกแต่งตั้งมาเป็นพนักงานสอบสวนเงินประจาตาแหน่งสายงานอื่นถูกตัด
สิทธิ์ทันทีนับจากการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวน
เพื่ อ ศึ ก ษำควำมเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหำ (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ ำ ยต่ อ ทรั พ ย์ และ
คดียำเสพติด) ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ความเชื่อมั่นผู้ต้องหา ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ต้องหาให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด
คือพนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ดังนั้นสานักงานตารวจแห่งชาติ
1) ต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนเพื่อให้เพียงพอ และอานวย
ความสะดวกรวดเร็วกับผู้รับบริการ
2) เพิ่มเติมหลักสูตรอบรมในทุกระดับของข้าราชการตารวจในทุกสถาบันการศึ กษาของ
ตารวจ โดยเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมให้มากยิ่งขึ้น
ปฏิบัติงำนของตำรวจด้ำนกำรให้บริกำรบนสถำนีตำรวจและนอกสถำนีตำรวจ
1) เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
2) เจ้าหน้าที่ตารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้คาแนะนา ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี
3) สถานีตารวจทุกสถานีควรจัดบริการให้สะดวกคือการให้บริการแบบจุดเดียว (One-stop
Service) อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เจ้าหน้าที่ตารวจควรปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
5) ควรมีการเพิ่มกล้อง CCTV ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ในทุก
ชุมชน
6) ควรมีมาตรการในการกวดขันรถบรรทุกที่บ รรทุ กสิ่ งของเกินน้าหนักตามที่กฎหมาย
กาหนด และรถบรรทุกที่สัญจรบนเส้นทางที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน
7) ควรมีมาตรการในการจัดการจราจรบริเวณที่เป็นจุดชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
เร่งด่วนให้มีความเป็นระเบียบและสามารถสัญจรได้
8) เพิ่มการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว
9) ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม บ่อนการพนันในชุมชน
10) เจ้าหน้าที่ตารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
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กำรมีส่วนร่วมของอำสำสมัครตำรวจชุมชนในกำรรับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชนที่พักอำศัย กำรปฏิบัติงำนชุมชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกิจกำรตำรวจ (สำหรับอำสำสมัครตำรวจชุมชน)
1) ควรเพิ่ มการประสานงานเพื่ อให้ เจ้าหน้ าที่ ต ารวจกับ อาสาสมั ค รต ารวจกั บ กิ จกรรม
การตารวจร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชน
2) อาสาสมัครตารวจชุมชนควรมีการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น
3) อาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนแสวงหาการส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
หน่วยงานอื่นกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม
4) อาสาสมัครตารวจควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อนาไปสู่หาทาง
การแก้ไข
5) ควรมีเครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ที่ทาให้ประชาชนทราบว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ตารวจ
6) ควรมีการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครตารวจชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน
7) ควรมี ค่ าตอบแทนให้ กั บ อาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ เพื่ อ เป็ น ขวัญ และ
กาลังใจบ้างตามสมควร
กำรตั้งด่ำนตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตำรวจ
1) สานักงานตารวจแห่งชาติต้องมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจและอธิบายชี้แจงให้กับประชาชนทราบในความจาเป็นของการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ
2) เจ้าหน้าที่ตารวจต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของตารวจที่ถูกตามกฎระเบียบของสานักงานตารวจแห่งชาติ ถูกหมายกฎหมาย เป็นอย่างไร
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) การทาการวิจัย เชิงคุณ ภาพแบบเจาะลึกในกลุ่ มประชาชนผู้ รับบริการจากเจ้าหน้าที่
ตารวจในและนอกสถานีตารวจทุกกลุ่ม เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงลึก
2) การทาการวิจั ย สภาพปั ญ หาอาชญากรรมในรูป แบบใหม่ๆเพื่ อน าข้อมูล ไปปรับ ปรุง
นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมีกรอบแนวทาง
ตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ ได้ มี ก ารประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด 4 ตั ว ได้ แ ก่ ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกั บ คดี
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
โดยผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ถึ ง ร้อ ยละ 72.66, ร้อ ยละความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 57.39, ร้อยละความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน ร้อยละ 40 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความหวาดกลั ว ภั ย
อาชญากรรมร้ อ ยละ 38.76 และ ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนใน
การให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ
(จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น และพึ งพอใจร้ อ ยละ 83.67 ซึ่ งตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 4 ตั ว เป็ น ไปตามกรอบแนวทางตั ว ชี้ วั ด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของตารวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ : กรุงเทพมหานคร 2561
จานวนหน้า 216 หน้า
หัวหน้าคณะวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ผู้วิจัยหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มหาคีตะ
ผู้วิจัย
ดร.กัณณวัน ฟิลลิปส์
เลขานุการนักวิจัย
นางสาวจารุภา ยิ้มละมัย
รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการป ระเมิ นประสิ ทธิ ภ าพ สถานี ต ารวจและความเชื่ อมั่ น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จานวนพิมพ์

300 เล่ม

พิมพ์ที่

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2244-5080-1

โทรสาร. 0-2243-911

คำนำ
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการศึกษาและกาหนดระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ
เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front
Office) และนอกสถานีตารวจในการรั บบริ การสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ,
งานสายตรวจ) จากเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชน
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
โดยกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ประเมินในครั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าความ
เชื่อมั่นของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่ในระดับดี ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนอยู่ในระดับต่า อีกทั้งประชาชนยังมีความพึงพอใจต่อการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในระดับดีมาก สาหรับความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครตารวจชุมชนในการในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและ
อาศัยนั้นก็อยู่ในระดับดี สาหรับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจก็อยู่ ในระดับดีเช่นกัน และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจผลการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับดี
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจากกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติทุกท่านที่ร่วมในการเดินทางเก็บข้อมูล การตรวจแก้ไขรายละเอียดใน
เนื้อหา ตลอดจนการให้คาแนะนาที่ดียิ่ง และเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้วิจัย รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ตารวจทุกนายที่ได้อานวยความสะดวกในการทางาน การประสานงานกับหน่ว ยงานภายในและ
ภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ
ขอขอบคุ ณ กลุ่ ม เป้ า หมายในการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แก่ ประชาชน ผู้ เสี ยหาย ผู้ ต้ อ งหา
ข้าราชการตารวจ รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่มิได้เอ่ยนามมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์จนทาให้การประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจ
และความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ในครั้งนี้สาเร็จลุล่วง ได้เป็นอย่างดี
คณะผู้วิจัย
กันยายน 2561
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ของตารวจด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
แสดงระดั บ คะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ ความพึ งพอใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม 108
ของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
ในชุมชนที่พักและอาศัย
แสดงระดั บคะแนนความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ยวกั บการมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม 110
ของข้าราชการตารวจ
แสดงระดั บคะแนนความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ยวกั บการตั้ งด่ านตรวจจุ ดตรวจ 113
และจุดสกัดของตารวจ
แสดงร้อยละความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
114

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตาราง
4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็ นของประชาชนในภาพรวมระดับ
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
4.28 แสดงระดั บ คะแนนความคิ ดเห็ น ของประชาชนในภาพรวมระดั บ กองบั งคับ การ
ตารวจนครบาลของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
4.29 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด
ของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
4.30 แสดงระดั บคะแนนความคิ ดเห็ นของประชาชนในภาพรวมระดั บต ารวจภู ธรจั งหวั ด
ของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
4.31 แสดงระดั บคะแนนความคิ ดเห็ นของประชาชนในภาพรวมระดั บต ารวจภู ธรจั งหวั ด
ของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
4.32 แสดงระดั บคะแนนความคิ ดเห็ นของประชาชนในภาพรวมระดั บต ารวจภู ธรจั งหวั ด
ของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
4.33 แสดงระดั บคะแนนความคิ ดเห็ นของประชาชนในภาพรวมระดั บต ารวจภู ธรจั ง หวั ด
ของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
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4.34 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด
ของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
4.35 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด
ของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
4.36 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด
ของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
4.37 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด
ของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
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155
158
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สารบัญแผนภาพ
ตาราง
2.1 กระบวนการดาเนินงานของโครงการ (PDCA)

หน้า
9

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
ตามอนุมัติสานักงานตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ท้ายหนังสือสานักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจ ด่วนที่สุด ที่ 0007.15/4387 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติกรอบแนวทาง
ตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
(มาตรา 44) ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการกาหนดองค์ ประกอบการประเมิน ที่ 1 ประสิ ทธิภ าพในการ
ด าเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ พื้ น ฐาน งานประจ า งานตามหน้ า ที่ ป กติ ห รื อ งานตามหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรั ฐ บาลหรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
(Function Base) โดยมอบหมายให้ กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ เป็นผู้รับผิดชอบประเมิน
4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
4. ร้ อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้ บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
อนุ มัติผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ ลงวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 ท้ายหนังสื อ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจ ที่ 0007.24/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 กรณีการประเมินผลโครงการ
ตารวจชุมชน ให้กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ ตารวจ กาหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผล
โครงการตารวจชุมชนและทาการประเมินผลโครงการตารวจชุมชนปีละ 1 ครั้ง โดยให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี
หนั ง สื อ ส านั ก งานจเรต ารวจ ที่ 0013.1 6/1068 ลงวั น ที่ 6 ธั น วาคม 2560
เรื่องการดาเนินการตามโครงการต ารวจสีขาว ดาวคุณธรรม ให้กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
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หนั ง สื อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ที่ 0007.34/5578 ลงวั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2556
เรื่อง กาชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้กองวิจัย สานักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจเป็นหน่วยประเมินผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรการปรั บ ปรุงประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มติคณะรัฐมนตรี
และสั่งการผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติข้างต้น กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ จึงได้จัดทาโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ เสี ยหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
1.2.2 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
1.2.3 เพื่อศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
1.2.4 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริ การสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
1.2.5 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
1.2.6 เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ
1.2.7 เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ศึกษาวิจัยเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้
1.3.1.1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
1.3.1.2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
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1.3.1.3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนทั้ ง เวลากลางวัน
และกลางคืน
2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
1.3.1.4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจ จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) การบริ ก ารเบ็ ดเสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop Service) ตามแนวทาง
การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ
2) เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่มีการพูดคุยกับประชาชน เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสั ม พันธ์, งานสายตรวจ เน้นงาน
บริการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
1.3.1.5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1) การสร้างเครือข่าย
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
1.3.1.6 ความพึง พอใจของประชาชนเกี ่ย วกับ การมีค ุณ ธรรม จริย ธรรม
ของข้าราชการตารวจ จานวน 5 ด้าน ดังนี้
1) มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
2) อุดมคติของตารวจ
3) มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
4) จรรยาบรรณของตารวจ
5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
1.3.1.7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของตารวจ
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1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร
ศึกษาจากประชาชน 5 กลุ่ ม ได้แก่
1.3.2.1 ประชาชนทั่ ว ไป (ประเมิ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 1.2.3 ความหวาดกลั ว
ภัยอาชญากรรมของประชาชน ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.6 ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการตารวจ และประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.7
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ)
1.3.2.2 ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจในการรับ
บริการสาธารณะ (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลสัมพันธ์, งานสายตรวจ จากเจ้าหน้าที่ตารวจ)
1.3.2.3 ประชาชนในฐานะผู้ เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ)
1.3.2.4 ประชาชนที่เป็น อาสาสมัครตารวจชุมชน (ประเมินตามวัตถุประสงค์ ข้ อ
1.2.5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย)
1.3.2.5 ผู้ ต้ อ งหาคดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ย าเสพติ ด (ประเมิ น
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 1.2.2 ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และ
คดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ)
1.3.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที่
การศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ในพื้นที่กองบัญชาการตารวจ
นครบาล ตารวจภูธรภาค 1 - 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายใช้จานวน
ประชากรเป็นเกณฑ์ คือ คัดเลือกจาก กองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธรจังหวัด ที่มีจานวน
ประชากรมาก ปานกลาง และน้อย ดังนี้
1.3.3.1 กองบัญชาการตารวจนครบาล ทาการศึกษา 3 กองบังคับการตารวจนครบาล ๆ ละ
3 สถานีตารวจ รวมจานวน 9 สถานีตารวจ
1.3.3.2 ตารวจภูธรภาค 1 - 9 ทาการศึกษาหน่ว ยละ 3 ตารวจภูธ รจังหวัด ๆ ละ
3 สถานีตารวจ (ในเขตพื้นที่สถานีตารวจภูธรเมือง 1 แห่ง และสถานีตารวจภูธรรอบนอกอีก 2 แห่ง)
รวมจานวน 90 สถานีตารวจ
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1.3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ระยะเว ลาประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานต ารว จแห่ ง ช าติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

1.4 นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร
1.4.1 ควำมเชื่อมั่น หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่น มั่นใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการอานวยความยุติธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม รวมถึงความเชื่อมั่นที่มาจาก
การช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจ ตลอดจนการได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนในชุมชน เป็นต้น
1.4.2 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาที่ ป ระสบอยู่ โดยผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถอานวยความสะดวกหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ให้กับประชาชนได้
ในทันที
1.4.3 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีกระบวนการทางานชัดเจน และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
1.4.4 กำรป้องกันอำชญำกรรม หมายถึง ความพยายามที่จะสกัดกั้นมิให้เกิดอาชญากรรม
ต่อตัวบุคคล ชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีการเตรียมการ มีความพยายามในการยับยั้งอาชญากรรมที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นได้
1.4.5 ควำมหวำดกลั ว ภั ย อำชญำกรรม หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ทั้ ง ภายใน
และภายนอก อั น เป็ น ผลมาจากความวิ ต กกั ง วลหรื อ ความหวาดระแวงที่ มี ต่ อ ภั ย อาชญากรรม
ซึ่งจะส่งผลทาให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตน
1.4.6 คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของข้ ำ รำชกำรต ำรวจ หมายถึ ง ข้ อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ
ของข้าราชการตารวจเพื่อให้ ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ โดยการไม่เลื อกปฏิบัติ และ
ทาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.4.7 การให้บริ ก าร หมายถึง การอานวยความสะดวก การบริการต่อประชาชนอย่ าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการกีดกันแบ่งแยก
หรือเลือกปฏิบัติในการให้บริการ
1.4.8 การอำนวยควำมยุติธรรม หมายถึง การนาตัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีและลงโทษ
ตามกฎหมาย รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารประชาชนด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งเป็ น ธรรม ทั้ ง นี้
ในการดาเนินการดังกล่าวจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง
เพื่อให้ ป ระชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้ว างใจ ต่อเจ้าหน้าที่และกระบวนการยุติธรรม
อันจะนาไปสู่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชน
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1.4.9 ผู้ เ สี ย หาย หมายถึ ง ผู้ เ สี ย หายที่ เ กี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย เพศ
และทรัพย์ ที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
1.4.10 ผู้ ต้ อ งหำ หมายถึ ง ผู้ ต้ อ งหาที่ ท าผิ ด เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์
และคดียาเสพติด
1.4.11 อำสำสมัครตำรวจชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่อาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครชุมชน
เพื่อทาหน้าที่ดูแลชุมชน คอยเตือนภัย รวมถึงสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน
1.4.12 จุ ด ตรวจ/จุ ด สกัด หมายถึง สถานที่ทาการของเจ้าพนักงานตารวจ ซึ่งจะออก
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทาความผิด ในเขตทางเดินรถ ทางหลวง โดยระบุสถานที่
ไว้ชัดแจ้ง มีกาหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรืออาจเป็น
กรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว และจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจดังกล่าว

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.5.1 ทราบถึงความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
1.5.2 ทราบถึงความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
1.5.3 ทราบถึงความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
1.5.4 ทราบถึงความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริ การสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
1.5.5 ทราบถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
1.5.6 ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ
1.5.7 ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกั ด
ของตารวจ
1.5.8 ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน และผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งเพื่ อน าไปใช้
ประกอบการวางแผน และกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อไป

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านของต ารวจประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อให้ การศึ กษาวิ จั ยเป็ นไปตามกรอบ
วัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยจึ งได้ทาการศึกษาทบทวนวรรณกรรมตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
นาเสนอได้ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
2.8 ปฏิญญาสากลว่าด้วยผู้เสียหาย
2.9 บทบาท หน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.10 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
การประเมินในปัจจุบันมีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของภาครัฐ
และเอกชนที่หน่ วยงานสามารถน าผลการประเมิ นไปประยุ กต์ ใช้ เพื่ อพั ฒนาองค์ กร พัฒนานโยบาย
หรือเพื่อการวางแผน ในปัจจุบันการประเมินผลมีความครอบคลุมในหลายลักษณะด้วยกัน ทั้งในลักษณะ
การประเมินองค์รวมขององค์กร หรืออาจประเมินเฉพาะด้าน เช่น การประเมินผลโครงการ การประเมินผล
การปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร ฯลฯ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ในปั จจุ บั นทั้ งในระบบราชการและเอกชน
จึงใช้ “การประเมินผล” เป็นกลไกในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งหลักวิชาการต่าง ๆ ในการประเมินผล
ได้รับการพัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา (ทิรัซม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ,
2557)
แนวคิดการประเมินผล ในทัศนะของนักประเมินผลมีอยู่ 2 คา ที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ
ค าว่ า “Assessment” และ “Evaluation” ค าว่ า “Assessment” มาจากค าว่ า “Assess”
ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “to sit beside” หรือ “to assist the judge” และจากความหมายเดิมที่
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ปรากฏนี่เอง นักประเมินจึงให้ความหมายใหม่ของคาว่า “Assessment” หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามารถตีความได้เพื่อใช้เป็นฐานสาหรับการนาไปสู่การตัดสินใจในขั้นประเมินผล
(Anderson, Ball & Murphy, 1975)
2.1.1 ความหมายของการประเมิน
ยุ วดี เปรมวิชั ย (2557) ได้ให้ ความหมายของการประเมิ นว่ า การประเมิ นนั้ นมี ความหมาย
ใกล้เคียงหรือมักใช้ควบคู่ไปกับคาต่าง ๆ ดังนี้
Monitoring หมายถึง การติดตามประเมินผล ดูจากความหมายจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการประเมิน
ระหว่างการดาเนินงานอยู่ (On-going) หรืออาจจะเป็นการประเมินเบื้องต้น (Formative) โดยส่วนใหญ่
จะเน้นการประเมินที่กระบวนการ (Process) ดาเนินงานเป็นหลัก และมักจะทาเป็นระยะ ๆ (Periodic)
Appraisal หมายถึ ง การตี ค่ า ตี ร าคา เช่ น ตี ราคาว่ าคุ้ มทุ นหรื อ ไม่ ต้ นทุ น -ประสิ ท ธิ ผ ล
หรือ ต้นทุน-ผลประโยชน์ เป็นอย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์เสียมากกว่า
แต่ก็พบว่ามีบ้างเช่นกันที่ถูกนามาใช้ทางสังคมศาสตร์ เช่น ผลการทางานอยู่ในระดับใด ทัศนคติเชิงบวก
หรือเชิงลบ อย่างนี้เป็นต้น แต่ก็จะสังเกตว่าเน้นที่การให้ค่าแทนตัวแปรที่เราจะทาการประเมิน
Measurement หรือ การวัดผล หมายถึง กระบวนการเชิงปริมาณในการกาหนดค่าเป็นตัวเลข
หรือสัญลักษณ์ ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดการตีค่าสิ่งของต่ าง ๆ ออกมาเป็นค่าตัวเลข
อย่างมีมาตรฐานที่เป็นสากล เช่น การชั่งน้าหนัก, การวัดส่วนสูง หรือในทางการศึกษาใช้ การสอบเป็น
การวัดผลความรู้ของผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นในระยะหนึ่ง ๆ ไปแล้วถือเป็นการวัดผลเพราะเป็นการวัด
ความรู้ของผู้เรียนให้มีค่าเป็นตัวเลขหรือคะแนน (Score) ซึ่งมีมาตรฐานเพราะวัดโดยข้ อสอบซึ่งถือว่ า
อาจารย์เป็นผู้กาหนดมาตรฐานของข้อสอบเอง
Evaluation หรื อ การประเมิ น ผล หมายถึ ง การตั ด สิ น หรื อ สรุ ป ผลที่ ไ ด้ จ ากการวั ด ผล
ทั้งที่เป็นปริมาณหรือคุณภาพว่าสิ่งนั้นดีมากน้อยเพียงใด มีคุณค่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับมาตรฐาน
หรือเกณฑ์ตั้งไว้ เช่น การตัดสินผลการศึกษาประจาปีว่าผู้เรียนสอบได้หรือสอบตกเป็นการตัดสิ นหรื อ
สรุปผลการเรียนที่ได้มีการวัดผลแล้วคือมีการสอบมาแล้วทุกวิชา หรือการให้อักษรระดับคะแนน (เกรด)
A, B, C แก่นักเรียนในรายวิชาใด เป็นการนาคะแนนที่เป็นผลจากการวัดผลด้วยข้อสอบแล้วนามาสรุป
เป็นผลการเรียนของนักเรียนคนนั้น ดังนั้น การตัดสินผลการศึกษาและการให้เป็นเกรดเป็นการประเมินผล
เป็ นต้ น ในอดี ตค านี้ จะเน้ นที่ เป็ นการประเมิ นเมื่ อสิ้ นสุ ดการด าเนิ นงานแล้ วเท่ านั้ น แต่ ในปั จจุ บั น
ถูกน ามาใช้ ในการกล่ าวถึ งการประเมินผลโดยทั่วไปที่ เป็ นการประเมิ นทั้งระบบ โดยเมื่อเราก าหนด
จุดอ้างอิงของการสิ้นสุดได้แล้ว (ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเวลาที่ตั้งไว้) และเมื่อครบตามเงื่อนไขเวลา
คือสิ้นสุดการดาเนินงานตามเวลาที่อ้างอิงไว้ ก็ทาการประเมินผลก็จะเรียกว่า Evaluation
Assessment หรือ การประเมิน หมายถึง การนาลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพมาศึกษาพยายามตีค่าเป็นตัวเลขให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมขณะนั้น โดยใช้สภาวะต่าง ๆ กัน
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เป็นเกณฑ์จึงต้องมีการศึกษา วิเคราะห์เกณฑ์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไปด้วย การประเมินโดยทั่วไปจะทา
ในเวลาใดก็ได้ เช่น ก่อน ระหว่าง หรือหลังการดาเนินงานแล้ว คาที่ใช้โดยทั่วไป เช่น การประเมินผลงาน
(Performance Assessment) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นต้น การประเมินต่างไปจาก
การวัดและการประเมินผลเพราะต้องมีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของสิ่งที่กาลังศึกษาแล้ว
จึ งตี ค่ าของสิ่ งนั้ นออกมาโดยผลลั พธ์ ที่ ได้ มิ ได้ น ามาตั ดสิ น สรุ ปผลเพื่ อจ าแนกกลุ่ ม หรื อให้ ทราบ
การดี – เลว มาก – น้อย เก่ง – ไม่เก่ง แต่ต้องการตีค่าให้เห็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของสิ่งนั้น ๆ
เพื่อจะได้นาไปพัฒนาสิ่งนั้นในอนาคต ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา การประเมินมีการพัฒนาขึ้น
มากเพราะใช้ระเบียบวิธีทางสถิติมาช่วยในการศึกษาข้อมูลตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์
ทางสถิติขอ้ มูลต่าง ๆ จึงทาให้การประเมินก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน และใช้แพร่หลายในทุกวงการ
ปัจจุบันกระบวนการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ นิยมใช้คาย่อเรียกเป็น “ PDCA” (Plan- DoCheck-Act) ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพของการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ โ ครงการ นั้ น ๆ
ประสบผลสาเร็จอย่างจริงจัง การประเมินจึงเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ได้ทราบข้อมูลย้อนกลับว่าต้ อง
ปรั บปรุ ง ในขั้ นตอนใดของโครงการนั้ นโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในขั้ นตอนของการตรวจสอบ (Check)
จาเป็นต้องมีการประเมินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากจะได้ทราบว่าทั้งโครงการที่ดาเนินการมานี้ต้ อง
ปรับปรุงหรือไม่อย่างไร ดังแผนภาพที่ 2.1

แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการดาเนินงานของโครงการ (PDCA)
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2.1.2 กระบวนการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 การประชาสัมพันธ์
การประเมินในทุกขั้นตอนของโครงการต่ าง ๆ ถูกมองจากผู้ ต้องรับการประเมินหรือผู้ ถูก
ประเมินว่าเป็นการตรวจเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้วรายงานความผิดของตนซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
กระบวนการประเมินจึงต้องเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นการเตรียม
ความพร้อมของทุกหน่วยของโครงการให้ มีความเข้าใจถึงความสาคัญของการประเมิน ซึ่งจะทาให้
ข้อมูลที่ได้รับในการประเมินใกล้ เคียงกับความจริงมากที่สุด เพราะความเข้ าใจถึงความสาคัญของ
การประเมินจะทาให้ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินออกความคิดเห็นได้ เต็มที่และตรงกับความเป็ นจริง
เช่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัย ผู้ ใช้บริการตระหนักดีว่า
เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงร้ านอาหารในมหาวิทยาลัยของตนและผลดีเป็ นของตนเองว่าหลังจาก
ประเมินแล้วจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นขณะเดียวกันร้ านค้าทราบว่าหากปรับปรุงร้านอาหารของตน
ตามผลของการประเมินก็จะทาให้มีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นจึงเป็นการเต็มใจในการให้ข้อมูลของฝ่าย
ผู้ประเมินและฝ่ายผู้รับการประเมินก็เต็มใจรับข้อมูลมาปรับปรุง ผลดีก็เกิดกับโครงการอย่างชัดเจน
เป็นต้น จึงนับว่าการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนแรกของการประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการประเมิน
ขั้นตอนต่อจากการประชาสั มพั นธ์ คือการวางแผนการประเมิ น ซึ่ งประกอบด้ วย การสร้ าง
เครื่ องมื อ (Instrument) ในการประเมิ นในการด าเนินการของโครงการใด ๆ ย่ อมมีจุดประสงค์ หรื อ
วัตถุประสงค์ ของโครงการต่ าง ๆ กัน ความส าเร็จของโครงการวั ดจากความตรงตามจุดประสงค์ หรื อ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการวัดว่ าการด าเนินการตรงจุดประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ เพียงใดนั้ นต้ องมี
การกาหนดตัวชี้วัด หรือ ตัวบ่งชี้ หรือ ดัชนี (Index) ที่ตรงกับจุดประสงค์หรือ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หรือ
ตั วบ่ งชี้ หรื อ ดั ชนี หมายถึ งลั กษณะที่ ส าคั ญที่ สามารถแสดงได้ ว่ าโครงการได้ ด าเนิ นมาตรงตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการประเมิน
การดาเนิ นการประเมินเปรี ยบได้ กั บวิ ธีการทางสถิติ ในขั้ นเก็ บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์
หรื อ ตีความหมายข้ อมู ลนั่ นเอง เพราะเมื่ อน าเครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้ นหรื อเรี ยกว่ า แบบประเมิ น ไปให้
ผู้ประเมิน กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมเรียกข้อมูลที่รวบรวมแล้วว่า “คะแนนการประเมิน”
ค่ าคะแนนการประเมิ นที่ ได้ มาจะถู กน ามาตี ความหมายว่ า ค่ าคะแนนการประเมิ นแต่ ละค่ าหมายถึ ง
ลั ก ษณะของโครงการนั้ น ๆ เป็ น อย่ า งไร การตี ค วามหมายดั ง กล่ าว จึ ง ต้ อ งมี ก ารก าหนด
“เกณฑ์การประเมิน (Criteria)” ขึ้น โดยเกณฑ์การประเมินหมายถึงค่าที่ใช้กาหนดระดับคุณภาพของสิ่งที่
ถูกประเมินเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพิจารณาลักษณะของโครงการ เกณฑ์การประเมินกาหนด
ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยุติธรรมในการประเมิน และทาให้เห็นทิศทางในการพัฒนาให้โครงการ
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นั้ น ๆ เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการที่ ก าลั งถู กประเมิ น เกณฑ์ การประเมิ น
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากกับตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในตอนสร้างเครื่องมือการประเมิน
ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงานและการเผยแพร่
การประเมิ น เป็ น การวิ จั ย ประยุ กต์ (Applied Research) การเขี ยนรายงานการประเมิ น
ใช้ หลั กการเขียนเช่ นเดี ยวกั บการเขี ยนรายงานการวิจั ย ประกอบด้ วยหั วข้ อที่ส าคั ญ เช่ น ที่มาของ
การประเมิ น วั ตถุ ประสงค์ ของการประเมิ น ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ อง การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
การสรุ ปผล เป็ นต้ น เอกสารรายงานการประเมิ นจึงมีโครงสร้ างเหมื อนรายงานการวิจัยทุ กประการ
ข้อแตกต่างจากงานวิจัยคือ การเผยแพร่งานวิจัยจะมีอยู่ในวงวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น ๆ เพราะ
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชานั้น แต่การประเมินเป็นการแสดงภาพรวมของโครงการ หรือ
แสดงผลทั้งหมดของการดาเนินงานของหน่วยงาน การเผยแพร่รายงานการประเมินจึงสามารถกระทาได้
อย่างกว้ างขวางเพราะใช้ เพียงวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานที่ไม่ ซับซ้ อนจึ งเข้ าใจง่ าย และโดยทั่วไป
ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะมีความสนใจผลของการประเมินของตนเองอย่างมาก อีกประการหนึ่งคือ
การประเมินต้ องถูกกระทาซ้า ๆ กันอยู่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่ อง
การเผยแพร่งานการประเมินจึงสมควรให้ทุกหน่วยของโครงการ หรือองค์กรที่มีการประเมินได้รับทราบ
อย่ างทั่ วถึ ง เพื่ อเป็ นการสร้ างความเข้ าใจและสร้ างความตระหนั กในความส าคั ญของการประเมิ น
ผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมินจะเกิดความมุ่งมั่นในการประเมินครั้งหน้า และทาให้ผลของการประเมินใน
ครั้งต่อไปมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 การนาผลการประเมินไปใช้
เนื่องจากการประเมินต้องถูกกระทาซ้า ๆ กันอยู่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ตลอดเวลาที่โครงการ
หรือหน่วยงาน หรือ องค์กรนั้น ๆ ยังมีอยู่ การประเมินจึงต้องมีการบันทึกผล และนาไปใช้เปรียบเทียบกับ
ผลงานแรก ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) บอกให้ทราบข้อบกพร่องของการปฏิบัติ ให้เกิด
การพัฒนาในโครงการนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลของการประเมินจึงนาไปใช้ในความหมาย เพื่อให้ทราบถึง
ข้ อมู ลย้ อนกลั บ ส าหรั บใช้ เป็ นทิ ศทางในการพั ฒนาให้ โ ครงการนั้ น ๆ เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
พจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน (2546) ได้ ให้ ความหมายของประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง
ความสามารถที่ทาให้เกิดผลในการทางาน และคาว่า การปฏิบัติ หมายถึง การดาเนินไปตามระเบี ยบ
แบบแผน การกระทาเพื่อให้เกิดความชานาญ ปฏิบัติ ปรนนิบัติ รับใช้
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Simon (1960) ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่าดูได้จากความสัมพันธ์ของปัจจัย
นาเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยนาเข้า
แต่หากเป็นระบบการทางานของภาครัฐ ต้องนาความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการรวมอยู่ด้วย
ซึ่งอาจเขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้
E = (I - O) + S
E
คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency)
O
คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ได้รับ (Output)
I
คือ ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input)
S
คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)
Millet (1954) ได้นิยามคาว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจ
แก่มนุษย์และได้ผลกาไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย และความพึงพอใจนั้น หมายถึง ความพึงพอใจใน
การบริการ (Satisfactory Service) ซึ่งพิจารณาจาก
1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service)
2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service)
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service)
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service)
5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service)
เกณฑ์ที่ใช้วัดผลความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีการพิจารณาทั้งในผลผลิตที่ทาได้
กับความคุ้ มค่ า และความสามารถส่ วนบุ คคลของผู้ บริหารคื อ ความมีประสิ ทธิผลในการปฏิบั ติ งาน
(Operational Effectiveness) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) และพฤติกรรม
ในการทางานนั้ นหมายถึง องค์กรต้องสามารถทากาไรได้มากกว่าคู่แข่งขัน องค์กรต้องเติบโตเร็วกว่า
คู่แข่งขัน การวัดผลงานทาได้โดยการเทียบกับเป้าหมาย ถ้าหากสามารถทาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็แสดง
ว่ามีความสาเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน (พีรญา ชื่นวงศ์, 2560)
2.2.2 ลักษณะของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประสิ ทธิภาพในการปฏิ บั ติ งานจะหมายถึ ง การใช้ทรั พยากรขององค์ กรให้ บรรลุ เป้ าหมาย
ขององค์กร ประสิทธิภาพจึงมุ่งทาให้เกิดการทาสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the Right Things) และประสิทธิภาพ
เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้
ทรัพยากรต่าสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้สูงสุด อาจเรียกว่า “ทาสิ่งต่าง ๆ ให้ ถูกต้อง (Doing Things Right)” ซึ่งการวัดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สามารถทาได้ดีที่สุดด้วยการพิจารณาแนวความคิด 3 ประการ คือ
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1) การบรรลุ เ ป้ า หมาย (Goal Optimization) ซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในที่ นี้ หมายถึ ง
ความสามารถขององค์ กรในการได้ มาและใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรที่ มีจ ากั ด และมี คุ ณค่ าให้ เป็ น
ประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามเป้าหมาย
2) แนวความคิดด้านระบบการวิเคราะห์เป้าหมายตามแนวความคิดนี้มุ่ งที่การกระทา
ในรูประบบซึ่งหมายความว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่นิ่งกับที่ เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา
3) การเน้นเรื่องพฤติกรรมเป็นการเน้นบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่มีต่อ
ความสาเร็จขององค์กรในระยะยาว หรือการยอมรับว่าเป้าหมายองค์กรจะสามารถบรรลุถึงได้โดยอาศัย
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร
นอกจากนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้
กั บทรั พยากรที่ ใช้ ไปหรื อเปรี ยบเที ยบระหว่ าง Output กั บ Input ว่ าในการด าเนิ นการเพื่ อให้ บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์
โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินอย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น
เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหาร
เพื่ อบรรลุ เป้ าหมาย มิ ติ ทางสั งคมอาจพิ จารณาจากผลการสะท้ อนกลั บ การที่ จะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบัติงานนั้น ต้องมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ปฏิบัติงานกับโครงสร้างการปฏิบัติงาน
สาหรับในเรื่องของคนปฏิบัติงานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติ ตัวในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ ดังนั้น การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ (สมพิศ สุขแสน, 2556)
1) ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ทางานล่าช้านั่นคือ คนที่มี
ประสิทธิภาพควรทางานให้เสร็จตามกาหนดเวลา หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว
ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
2) ความถูกต้องแม่นยา หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อยมีความแม่นยาในกฎระเบียบ
ข้อมูล ตัวเลข หรือ สถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
3) ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ทาอยู่
ตลอดเวลา คนที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพควรแสวงหาความรู้ อยู่ ต ลอดเวลาทั้ งการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ผู้ อื่ น
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถนาความรู้นั้นมาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
4) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้หรือรู้รอบด้านจากการได้เห็น ได้สัมผัสได้ลงมือ
ปฏิบั ติบ่ อย ๆ มิใช่มีความรู้ ด้านวิชาการเพียงอย่ างเดี ยว การเป็นผู้ มีประสบการณ์ ในการท างานสู ง
จะทางานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุดเพราะคน
เหล่านี้จะทาให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว
5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบ
การให้บริการที่ลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้น
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คนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่คนที่ชอบทางาน
ตามคาสั่ง และจะต้องไม่ทางานประจาวันเหมือนกับหุ่นยนต์
2.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลมักจะขึ้นอยู่กับสิ่งสาคัญ 2 ประการ
คือ แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ (Ability) ซึ่งเป็นตัวกาหนดที่สาคัญต่อพฤติกรรมการทางาน
แรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคล และความต้องการเป็นผลของร่างสภาพทางกาย
(Physical Condition) ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ แ ละสภาพของสั งคมที่ บุ คคลอาศั ยอยู่
(Social Condition) ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน การได้รับการสนับสนุนทางสังคม ส่วนความสามารถ
ของบุคคลเป็นผลมาจากความสามารถทางสมอง การศึกษา ประสบการณ์ และการฝึกอบรม

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
กู๊ ด (Good, 1973) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง สภาพ คุ ณ ภาพ หรื อ ระดั บ ความ
พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น (Good, C. V., 1973)
โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง
ความประสงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมอง
ที่แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน (Oliver, C., 1997)
โวลแมน (Wolman, 1973) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ที่ มี ค วามสุ ข
เมื่อได้รับผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ (Wolman, B. B., 1973)
เคลิร์ก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับ
ความสาเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, R., 1987)
ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก ที่ดีเมื่อประสบความสาเร็จหรือ
ได้รับสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่พอใจ (Hornby, A. F., 2000)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจชอบใจ
จรัส โพธิ์จันทร์ (2553) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อหน่วยงาน
ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กล่ า วคื อ หากความรู้ สึ ก โน้ ม ลงเอี ย งไปในทางบวกการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ ะมี
ประสิทธิภาพสูง แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพต่า
สง่า ภู่ณรงค์ (2540) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับ
ผลสาเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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2.3.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
กิตติธัช อิ่มวัฒนกุล (2553) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่
คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง ในสถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม
และสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผ่ า นการแสดงออกทางอารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ในทางบวกของบุ ค คล
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมาก
น้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้
นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุค คลหนึ่งจะถูก กาหนดจากความรู้สึ ก ของแต่ ล ะ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่ เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริง มากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้ รั บ ย่ อ มจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจขึ้ น ซึ่ ง ความพอใจจะมากหรื อ น้ อ ยหรื อ ไม่ พึ ง พอใจนั้ น
ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน
ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2549) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ความพึ ง พอใจมี ค วามส า คั ญ สู ง มาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต้องเข้าใจถึงลักษณะของความพึงพอใจ ดังนี้
1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลหรือ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง บุ คคลจะรั บ รู้ ความพึงพอใจจาเป็นต้ องมีก ารปฏิสั ม พันธ์ กับสภาพแวดล้ อมรอบตั ว
การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ทาให้แต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้เรียนรู้ สิ่งได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป และหากสิ่งที่ได้รับ
เป็นไปตามความต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมิน ความแตกต่า งระหว่างสิ่ งที่ คาดหวัง กับสิ่ งที่ ไ ด้ รั บ
จริ ง ในสถานการณ์ ห นึ่ ง ในความพึ ง พอใจสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด บุ ค คลย่ อ มมี ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ต่ า ง ๆ
(Reference) เช่น ประสบการณ์ส่ ว นตัว ความรู้จากการเรียนรู้ คาบอกเล่ าของกลุ่ มเพื่อน ซึ่งจะ
เกิดเป็ น ความคาดหวังต่อสิ่ งที่ควรได้รับ และผู้ ที่ได้รับจะประเมินสิ่ งที่ได้รับจริง และถ้าหากสิ่ งที่
ได้ รั บ เป็ น ไปตามความคาดหวั ง จะเกิ ด ความพึ ง พอใจ และในทางตรงกั น ข้ า มหากสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผลก็คือความไม่พึงพอใจในสิ่งนั้น
3) ความพึ ง พอใจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลา ตามปั จ จั ย แวดล้ อ มและสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น เนื่ องจากในแต่ล ะช่ว งเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแตกต่ างกัน ทั้งนี้
ขึ้ น อยู่ กั บ อารมณ์ ความรู้ สึ ก ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ ม าระหว่ า งนั้ น ท าให้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจขึ้ น ๆ
ลง ๆ ตลอดเวลาซึ่งส่งผลให้สิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงไปด้วย
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2.3.3 ทฤษฎีความพึงพอใจ
ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน รังสรรค์ ฤทธิ์ผาด, 2550)
มาสโลว์ (Maslow) ได้ เ รี ย งล าดั บ สิ่ ง จู ง ใจ หรื อ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ไ ว้ 5 ระดั บ
โดยเรียงลาดับขั้นของความต้องการไว้ตามความสาคัญ ดังนี้
1) ความต้องการพื้น ฐานทางสรีร ะ (Physiological Need) เป็นความต้องการขั้น พื้น ฐาน
ของมนุษย์และเป็นสิ่งจาเป็นที่สุดสาหรับการดารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค ความต้องการการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ
2) ความต้ อ งการความปลอดภั ย (Safety Need) เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ ต้ อ งการความมั่ น คง
ปลอดภัยในชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ
3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) เมื่อความต้องการ
ทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความรักและ
ความเป็นเจ้าของก็จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่สาคัญ ต่อพฤติกรรมของบุคคล ความต้องการความรักและ
ความเป็นเจ้าของ หมายถึง ความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับ ได้รับความเป็นมิตรและ
ความรักจากเพื่อนร่วมงาน
4) ความต้ อ งการการเห็ น ตนเองมี คุ ณ ค่ า ( Esteem Need) ความต้ อ งการด้ า นนี้
เป็ น ความต้ อ งการระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ความอยากเด่ น ในสั ง คม รวมถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ
5) ความต้ อ งการที่ จ ะท าความเข้ า ใจตนเอง ( Need for Self-Actualization) เป็ น
ความต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ใจตนเองตามสภาพที่ ต นเองเป็ น อยู่ เข้ า ใจถึ ง ความสามารถ ความสนใจ
ความต้องการของตนเอง ยอมรับได้ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง
ความพอใจในขั้นต่าง ๆ ของความต้องการของมนุษย์นี้ ความต้องการขั้นสูงกว่าบางครั้งได้
ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วก่อนที่ความต้องการขั้นแรกจะได้เห็นผลเป็นที่พอใจเสียด้วยซ้า อย่างไร
ก็ตามบุคคลแต่ละคนส่วนมากแสดงให้เห็นว่า ตนมีความพอใจอย่างสูงสุด ในลาดับขั้นความต้องการ
ขั้นต่า ๆ มากกว่าขั้นสูง จากการสารวจ พบว่า คนธรรมดาทั่วไปจะมีความพอใจในลาดับขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังนี้
ความต้องการทางด้านกายภาพ 85%
ความต้องการความปลอดภัย 70%
ความต้องการทางด้านสังคม 50%
ความต้องการเด่นในสังคม 40%
ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 10%
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จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของประชาชนสามารถเป็นสิ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพการทางาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจได้ เ ป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากความพึ ง พอใจก็ เ ป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความคาดหวังที่จะได้รับบริการและการได้รับบริการที่แท้จริงว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
2.4.1 ความหมายของความเชื่อมั่น
ตามพจนานุ กรมฉบั บ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คาว่า “เชื่อมั่น ” หมายถึง เชื่อโดย
ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การเชื่อมั่นในความยุติธรรมของศาล เป็นต้น โดยคาว่าเชื่อมั่นนี้ เป็นลูกคาของ
คาว่า “เชื่อ” ซึ่งหมายถึงการเห็นตามด้วย
บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ (2542, อ้ า งถึ ง ใน กรกฎ ทองขะโชคและคณะ, 2559) กล่ า วว่ า
ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ซึ่งเป็นผลที่ ได้รับมาจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นจาก
บุคคลหรือองค์กร
จาลองลักษณ์ อินทวัน (2558) กล่าวว่า เป็นความไว้วางใจหรือความมั่นใจของบุคคลซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้ าใจของบุคคลนั้นว่ามีการรับรู้ มีความรู้สึ ก ตลอดจนการแสดงออก
ที่บุคคลแสดงพฤติกรรมความเต็มใจ การยอมรับความเสียหาย และความคาดหวังทางบวกที่มีต่อ
บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้สถานการณ์หนึ่ง
สุ ชี พ เอี้ ย วเหล็ ก (2554) ได้ ให้ ความหมายของความเชื่ อมั่ นของประชาชน ว่ าหมายถึ ง
ความมั่นใจหรือความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากการรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา
Moorman, Deshpande, and Zaltman (1993, อ้ า งถึ ง ใน สุ ร สิ ท ธิ์ วชิ ร ขจร) หมายถึ ง
ความเต็ มใจที่ จะมี ความสั มพั นธ์ ที่ ใกล้ ชิ ดกั บผู้ ที่ เราติ ดต่ ออยู่ (Exchange Partner) โดยบุ คคลหรื อ
หน่วยงานเหล่านั้นเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่เราให้ความเชื่อถือ
โดยสรุปแล้ว ความเชื่อมั่น หมายถึง ความมั่นใจหรือความไว้วางใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยเต็มใจที่จะสนับสนุนหรือสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ที่เราเชื่อถือ ซึ่งความเชื่อมั่น
เหล่านี้เป็นผลจากประสบการณ์และการรับรู้ของบุคคล โดยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
2.4.2 ความสาคัญของความเชื่อมั่น
อัษฎาวุธ ขวัญเมือง (2559) ได้กล่าวถึงความสาคัญของความเชื่อมั่นไว้ว่า ความเชื่อมั่นหรือ
อาจเรียกว่า ความเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการทางาน โดยเฉพาะความเชื่อถือ
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ประชาชนต่ อ การท างานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ย่อ มส่ ง ผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงาน
ภาครัฐแล้ว หน่วยงานภาครัฐนั้ น ก็จะไม่มีความสาคัญและขาดการสนับสนุน นอกจากนี้จะส่ ง ผล
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กระทบต่อการให้ความร่วมมือ การประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสาคัญ อันจะส่งผลต่อการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization
for Economic Co-operation and Development: OECD) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความเชื่ อมั่ น
ไว้ ว างใจที่ มี ต่ อ รั ฐ บาล โดยรายงานในหนั ง สื อ Trust in Government (2000; p.28-37)
เห็ น ว่ า โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางจริ ย ธรรม (Ethics Infrastructure) เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะสร้ า ง
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล นอกจากนั้นการมีจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้เป็นอย่างดี ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ประชาชนที่ มี ต่ อ รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ อาจแตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะ
ทางประชากรศาสตร์ และระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานรวมถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์
กับหน่วยงานภาครัฐ นั้น ๆ ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การดาเนินงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐนั้น จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและเกิดประสิ ทธิผลโดยมีพื้นฐานการทางานอยู่บนหลั กธรรมาภิบาลหรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สาหรับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐและข้าราชการ รัฐบาลทั่วโลกเชื่อว่า
ระดับของความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนเป็นหัวใจของการทางานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ข้าราชการ เพราะประชาชนคือผู้เสียภาษีและผู้ปฏิบัติตามกฎหมายหากประชาชนขาดความไว้วางใจแล้ว
หน่วยงานภาครัฐจะขาดงบประมาณส่วนหนึ่งในการทางานและกฎหมายบ้านเมืองอาจถูกมองข้าม
และไม่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ อาจมีผลกระทบต่อแรงจูงใจของประชาชนในการเข้ามาทางานในภาครัฐ
อีกด้ว ย การปฏิบั ติงานหรื อความมีตัวตนอยู่ของภาครัฐ ก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป นอกจากนี้
องค์กรแห่ งความร่ ว มมือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation
and Development : OECD) ได้ให้ความสาคัญกับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ
เป็นอย่างมาก โดยเห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพื้นฐานของความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชนที่มีต่อภาครั ฐ และเป็ น กุญแจนาไปสู่ ธ รรมาภิบาลที่ดี โดยระดับของความเชื่ อ ถื อ
ไว้ว างใจของแต่ล ะบุ คคลแตกต่า งและขึ้ น อยู่ กับ หลากหลายปัจจั ย อาทิ ความแตกต่า งทางด้ า น
ความเชื่อและวัฒนธรรม คุณลักษณะ ทางเชื้อชาติและสังคม (เช่น สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา)
ระดับการมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ ความเข้าใจและการรับรู้ถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ กิจกรรม หรือการรณรงค์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐบริหารการจัดการและที่สาคัญ คือ
ความเข้าใจของประชาชนต่อลักษณะงานภาครัฐที่อาจไม่ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อประชาชนในทันที
(สานักงาน ก.พ., 2550) (ชาลี ไตรจันทร์, 2552)
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2.4.3 ประเภทของความเชื่อมั่น
ทัศนีย์ ทานตวณิช (2533 อ้างถึงใน พิทยา พานทอง, 2558) ได้แบ่งประเภทของความเชื่อว่า
มี 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเชื่ อ ตามที่ เ ป็ น อยู่ เป็ น การเชื่ อ ในสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดว่ า จริ ง -เท็ จ ถู ก -ผิ ด เช่ น
ความเชื่อว่าโลกกลม พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เป็นต้น
2) ความเชื่ อ เชิ ง ประเมิ น ค่ า เป็ น ความเชื่ อ ที่ แ ฝงความรู้ สึ ก รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น
ในขณะเดียวกัน เช่น เชื่อว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น
3) ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทาและควรห้าม เป็นความเชื่อว่าสิ่งใดที่พึงปรารถนา-ไม่พึง
ปรารถนา เช่น เชื่อว่าเด็กควรเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นต้น
4) ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ เป็นความเชื่อในสภาพที่ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา
เช่น เชื่อว่าการตัดไม้ทาลายป่าทาให้เกิดความแห้งแล้ง การสร้างเขื่อนเป็นการทาลายสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ เป็นต้น
2.4.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของประชาชน
จากการศึกษาของจ าลองลั ก ษณ์ อินทวัน (2558) พบว่า ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความเชื่ อ มั่ น
ของประชาชนในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ด้ า นสถานการณ์ ได้ แ ก่
การรั บ รู้ เกี่ย วกับ การบริ หารจัดการตามหลั กธรรมาภิบาล การรับรู้ส ภาพ รับรู้ความสามารถของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม ได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรมลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสุขภาพจิตดี และปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ทัศนคติต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
นอกจากนี้ มีการศึกษา เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อโครงการ
“กลับบ้านปลอดภัยกับเทศกิจ ” กรณีศึกษา : เขตกรุงธนบุรีเหนือ กรุงเทพมหานคร ของอัษฎาวุธ
ขวัญเมือง (2559) พบว่า แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการคือ 1) ทางกรุงเทพมหานคร
ควรมี ก ารขยายโ ครงการไปในทุ ก ๆ เขตเพื่ อ ให้ ป ระชาช นได้ รั บ สิ ท ธิ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น
2) ทางกรุ งเทพมหานครควรมีการเพิ่ มเทคโนโลยีต่ าง ๆ เข้ามาช่ว ยในโครงการเพื่อให้ โ ครงการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ทางกรุงเทพมหานคร ควรมีการเพิ่มรถที่ให้บริการให้มากขึ้นและเพียงพอ
ต่อประชาชนที่มาใช้บริการ 4) ทางกรุงเทพมหานครควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนต่ าง ๆ
ให้เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่ทางโครงการยังไม่สามารถจัดการเองได้ 5) ทางกรุงเทพมหานคร ควรมี
การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
2.5.1 ความหมายของความหวาดกลัวอาชญากรรม
คาว่า “ความหวาดกลั ว ของประชาชนต่อภัยอาชญากรรม” นั้นมีนักวิช าการหลายท่าน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้กาหนดคานิยามไว้ ผู้วิจัยจะยกมาเพียงบางส่วน ปรากฏดังต่อไปนี้
ทัพภาค สินพูนผล (2559) ให้ความหมายว่า เป็นการรับรู้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสั งคมว่า
ในปั จ จุ บั น สั ง คมมี ปั ญ หาอาชญากรรมอะไรเกิ ด ขึ้ น บ้ า งและมี ผ ลกระทบต่ อ ประชาชนในสั ง คม
ได้อย่างไร ซึ่งทาให้ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น และทาให้ประชาชน
มีความหวาดกลัวภัยมากขึ้น
Hough (1995) กล่าวว่า ความรู้สึกกลัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่แทนที่
ด้วยทัศนคติและความรู้สึกของกลุ่มบุคคล (Lucia Dammert et al., 2003)
Wesley Skogan ( 2006, อ้ า ง ถึ ง ใ น Cordner, 2010) ใ ห้ ค า นิ ย า ม ไ ว้ ว่ า ค ว า ม ก ลั ว
ภัย อาชญากรรมเป็ น เรื่ องความเป็ น จริ งทางสั งคมและการเมืองที่ส่ งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่ อ
การดารงชีวิตในเมืองขนาดใหญ่ความกลัวมีผลต่อทั้งบุคคลและกลุ่มของพวกเขา ความกลัวสามารถ
กักผู้คนไว้ภายในบ้านของพวกเขาเอง และการทาลายความไว้วางใจระหว่างเพื่อนบ้านข้างเคียง
ดังนั้น สาหรับ Skogan ความกลัวถือเป็นปัจจัยหลักในการกาหนดคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
ของประชาชนที่รัฐต้องเอาใจใส่ดูแล
โดยสรุ ป แล้ว ความหวาดกลั วภัย อาชญากรรม (fear of crime) หมายถึง ความรู้สึ กกลัว
อั น เนื่ อ งมาจากการรั บ รู้ ภั ย อาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ซึ่ ง ความกลั ว เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ
การดารงชีวิตของคนในสั งคมได้ เช่น เกิดปั ญหาการไว้ว างใจซึ่งกัน และกัน ปัญหาคุณภาพชีวิ ต
เป็นต้น
2.5.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
ในเรื่องเกี่ยวกับความหวาดกลัวอาชญากรรมนี้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner (1997
อ้างถึงใน จุ ฑารั ตน์ เอื้ออานวย, 2551) พบว่าความรู้สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมมี ความสั ม พั น ธ์
กับปัจจัยทางด้านสังคมที่น่าสนใจดังนี้
1) ความรู้ สึ กหวาดกลั ว อาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ความรู้สึ กหวาดกลัว
อาชญากรรมเป็ น ประเด็ น คุ ก คามต่ อ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ในชี วิ ต ของประชาชนมากกว่ า คุ ก คาม
ต่อความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป
2) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมทาให้
ผู้ชายรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมน้อยกว่าผู้หญิง
3) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับสถานการณ์แวดล้อม โดยทั่วไปคาถามในการสารวจ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักจะถามว่า “คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนเมื่อต้องเดินผ่านบริเวณบ้านพัก
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ของตนในเวลากลางคืน ” โดยจะต้องกระจายองค์ประกอบรายละเอียดของสถานการณ์แวดล้ อม
ออกมาเป็ นประเด็นย่ อย ๆ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนบ้านลั กษณะแวดล้ อมต่าง ๆ ความรู้สึ ก
หวาดกลัวความมืด การรับรู้ต่อความรู้สึกอ่อนแอในใจ ความรู้สึกในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น
ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสถานที่นั้นมาก่อน หรือเมื่อเดินถนน บนรถโดยสารสาธารณะ
และเมื่ออยู่บ้าน ฯลฯ
4) ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมกั บ ความรู้ สึ ก อ่ อ นแอ Hale (1996) ศึ ก ษาพบว่ า
การสร้างความรู้สึ กหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับความอ่อนแอหรือความรู้สึ ก
ไม่มั่นคงโดยคานวณจากการรับรู้อัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
5) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความเสี่ยง ผลจากการสารวจเหยื่ออาชญากรรม
พบตั ว แปร 2 ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางตรงกั น ข้ า มระหว่ า งกั น คื อ “ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว ”
กับ “ความเสี่ยง” กล่าวคือชายหนุ่มวัยทางานที่ใช้ชีวิตเสเพลนอกบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ชอบเที่ยวตาม
สถานเริงรมย์ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มี “อัตราความเสี่ยง” สูงสุดต่อการประสบอาชญากรรมแต่กลับเป็น
กลุ่มที่มี “ความรู้สึกหวาดกลัว” ต่าสุด ขณะที่หญิงชราแสดง “ความรู้สึกหวาดกลัว” สูงสุด แต่ในทาง
ตรงกันข้ามกลับมี “อัตราความเสี่ยง” ต่าสุด (Hough, 1995 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2551)
6) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับเพศ การสารวจอาชญากรรมของประเทศสหราชอาณาจักร (British Crime Survey หรือ BCS) ปี ค.ศ.1996 พบว่า ในสถานการณ์เดียวกันเพศหญิง
กับ เพศชายมีความรู้สึ กหวาดกลัว อาชญากรรมแตกต่างกัน โดยผู้ ห ญิงร้อยละ 58 รู้สึ กหวาดกลัว
อาชญากรรมอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินตามลาพังในเวลากลางคืน ขณะที่ความรู้สึ กดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ชาย
เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น
7) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับลักษณะทางกายภาพแวดล้อม ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู กติดกับสภาพความเป็นสั งคมเมือง ขณะเดียวกันก็มี
ปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมแคบ ๆ ทรุดโทรมที่มีไฟสลัว ๆ ตึกรามบ้านช่องที่มีการขีดเขียนภาพและ
คาตามผนั งตึก อาคารที่พักสู ง ๆ ที่ทรุดโทรม มุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่ว สุ ม มีคนเมาสุ ราเดินไปมา
และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมิตร
8) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับการใช้ชีวิตของหนุ่มสาว ผลจากการสารวจข้อมูล
อ า ช ญ า ก ร ร ม ทั้ ง ข อ ง British Crime Survey ( BCS) แ ล ะ Islington Crime Survey ( ICS)
พบความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ในเรื่ อ ง “ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว ” กั บ “วิ ธี ก ารใช้ ชี วิ ต
ของหนุ่มสาว” โดยจาก ICS ที่ทาการสารวจครั้งแรกพบว่า ผู้หญิงร้อยละ 36 ไม่เคยออกไปนอกบ้าน
ในเวลาค่ ามื ด เพราะรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรม ขณะที่ ผู้ ช ายเพี ย งร้ อ ยละ 7 เท่ า นั้ น ที่ รู้ สึ ก
เช่ น เดี ย วกั น นี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมท าให้ ผู้ ค นเหล่ า นี้ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของตนด้ว ยการแสดงพฤติ กรรมหลบเลี่ ย งหลี ก หนี จากการใช้ชี วิตสั ง คมในยามค่ าคื น
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ในลักษณะของการสร้ างเคอร์ ฟิว ให้ กับ ตนเอง เช่นเดียวกับผลจากการสารวจข้อมูล อาชญากรรม
ของ BCS ในปี ค.ศ.1996 พบว่าผู้หญิงร้อยละ 11 และผู้ชายเพียงร้อยละ 5 ไม่เคยออกไปนอกบ้านใน
เวลาค่ามืด โดยในจานวนผู้ตอบดังกล่าว ผู้หญิงร้อยละ 35 และผู้ชายเพียงร้อยละ 15 ให้เหตุผลว่าที่
ไม่เคยออกไปนอกบ้านในยามค่าคืนเพราะรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
9) ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมกั บ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ผลกระทบของอาชญากรร ม
กับการก่อความเดือดร้อนราคาญแก่เหยื่ออาชญากรรมที่มีสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์แตกต่าง
ออกไปนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็น ได้บ่อยครั้ ง ข้อมูลจากการสารวจข้อมูล อาชญากรรมของ BCS ระบุว่า
คนเอเชียมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมสูงเมื่อเดินตามลาพังในยามค่าคืน ขณะที่ชาวแอฟริกัน แคริเบียนรู้สึกปลอดภัยกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ เมื่อเดินตามลาพังในยามค่าคืนและเช่นเดียวกับที่
หน่วยสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
มาแล้ ว มักจะต้องใช้ชีวิตภายหลั งจากเกิดเหตุราวกับเป็นนักโทษด้ว ยการขังตนเองอยู่ แต่ในบ้าน
หรือไม่ก็ต้องจากัดตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมคุ้นเคย เด็ก ๆ จะรู้สึกไม่คุ้นเคยเข้าที่เข้าทางและ
มีความทุกข์ทรมานกับโรงเรียนและชีวิตทางสังคมของพวกเขา ส่วนผู้หญิงก็จะมีความหวาดกลัวที่จะ
ดาเนินชีวิตประจาวันของตน รวมทั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้อยู่ในบ้านของตนเองก็ตาม
10) ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมในมุ ม มองเชิ ง อ านาจที่ ไ ม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของเหยื่ อ
อาชญากรรม Stanko สนใจศึกษาความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมในมุมมองอาชญาวิทยาสตรีนิยม
(feminist criminology) โดยพยายามอธิบายให้เห็นว่าผู้ห ญิงมีความรู้สึ กหวาดกลัวอาชญากรรม
เพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ผลการวิ จั ย หลายชิ้ น ระบุ ต รงกั น ว่ า อาชญากรรมที่ เ กิ ด แก่ ผู้ ห ญิ ง โดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางเพศนั้น เกิดขึ้นภายในบ้านมากกว่าเกิดขึ้นนอกบ้าน ซึ่งทาให้ผู้หญิงมีโอกาสตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม และความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมนี้เป็น ความรู้สึกหวาดกลัว
ที่ไม่มีเหตุผล ขณะที่ผู้หญิงกับคนชราก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุผล
ทางร่างกายและจิตใจ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้นล่างต้องเผชิญหน้ากับอาชญากรรมสู ง กว่า
เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่า ง ๆ ต้องประสบกับความหวาดกลัวอาชญากรรม
อย่างมากเมื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่ในสังคมที่แตกต่างออกไป
2.5.3 วิธีการศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ทัพภาค สินพูลผล (2559) ได้กล่าวถึงวิธีการศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมไว้ ดังนี้
วิธีการศึกษาที่พยายามอธิบายความแตกต่างในการให้ความเห็นถึงระดับความกลัวที่เน้นถึง
การรับรู้ (Perception) ของความอ่อนแอของบุคคลและประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม (Vanden
Herreveyhen, 2010 อ้างถึงใน กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ,
2559) โดยแบ่งเป็น
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1) ระดับการรับรู้ในเรื่องความปลอดภัย (Perception of Safety Questions) หรือเรียกว่า
การบอกความรู้สึกของตนเอง
2) การรั บ รู้ ใ นเรื่ อ งความเสี่ ย งภั ย ซึ่ ง เป็ น ผลของการที่ ปั จ เจกประเมิ น ความแน่ น อน
ของสภาพสังคมของพวกเขาและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดับใดหรือความรู้สึกหวาดกลัวภัย
มีองค์ประกอบจากการประเมินความกลมเกลียวของสังคม

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของชุมชน
สุดสงวน สุธีสร (2546) ได้กล่าวถึงรูปแบบการป้องกันอาชญากรรมของภาครัฐ โดยหน่วยงาน
ในกระบวนการยุ ติธรรม คือ ตารวจ เพราะตารวจโดยบทบาทหน้าที่ คือการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมโดยตรงมีความรับผิดชอบต่อการสืบสวน สอบสวน และจับกุมผู้กระทาผิด นอกจากนี้ยังทา
หน้ าที่ รั กษาความสงบเรี ยบร้ อยทางสั งคม กิ จกรรมในหน้ าที่ เหล่ านี้ ต ารวจสามารถสร้ างสรรค์ ได้
ขณะเดียวกันกิจกรรมก็ต้องเป็นการข่มขู่ (Threat) ให้คนเป็นอาชญากรออกมาปรากฏตัว และตารวจจะได้
ทาการจับกุม การข่มขู่เป็นกลยุทธ์พื้นฐานของการป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบอาชญากรรม คือ การชี้นาของชุมชนที่สามารถบอกถึงลักษณะอาชญากรรม และวิธีการพิเศษ
ที่อาชญากรใช้ประกอบอาชญากรรมพร้อมกับบทบาทในการรักษาความปลอดภัยซึ่งตารวจเป็นที่คาดหวัง
ของประชาชนในเรื่องความชานาญ ด้านเทคนิคการประเมิ นความเสี่ยงอาชญากรรม และการวางแผน
รูปแบบในการปฏิบัติการจัดการ กับการลดลงของความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม ตารวจยังต้องเป็น
แหล่งข้อมูลของความรู้ที่สามารถชี้นาและให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม กิจกรรม
การสื่ อสารที่ร่ วมกันทาในการป้ องกันอาชญากรรมในเขตของตน ปัจจุบันตารวจมีหน่วยที่เกี่ยวข้ อง
กับการป้องกันอาชญากรรมโดยตรงคือ สายงานป้องกันและปราบปราม ประกอบด้วย หน่วยตารวจชุมชน
และ มวลชนสัมพันธ์ (ตชส.) ซึ่งรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลสถิติอาชญากรรมในการแก้ไขและการป้องกัน
อาชญากรรม โดยอาศัยคนในชุมชนเป็นเบาะแสของข่าวอาชญากรรมในชุมชน อีกทั้งชุมชนยังเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างดีที่สุด เพราะไม่มีใครรู้สภาพอาชญากรรมได้ดี
เท่ ากั บคนในชุ มชน โดยปกติ ทุ กกิ จกรรมที่ ต ารวจชุ มชนและมวลชนสั มพั นธ์ ท าเพื่ อจะเข้ าใจชุ มชน
ที่รับผิดชอบและมีวัตถุประสงค์หลักที่จะป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีตารวจสายตรวจซึ่งทาหน้าที่
ป้องกันอาชญากรรม โดยแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ตารวจสายตรวจ เดินเท้า ตารวจสายตรวจจักรยาน/
รถจักรยานยนต์ และตารวจสายตรวจรถยนต์ อีกทั้งยังมีการวางรูปแบบในการออกตรวจโดยจัดตั้งจุดตรวจ
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เคลื่อนที่ การติดตั้งตู้แดงในบริเวณที่เป็นจุ ดเสี่ยง ซึ่งเป็นหลักการในการข่มขวัญหรือข่มขู่ ซึ่งรูปแบบ
การป้องกันอาชญากรรมของภาครัฐโดยหน่วยงานตารวจ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และเครื อ ข่ า ยการปฏิ บั ติ ง านของต ารวจ
ถูกกาหนดขึ้น เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการป้ องกั นอาชญากรรม ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมที่ เป็ นจุ ดแข็ งขององค์ กร จากการที่ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ มี กลไกส าคั ญ ได้ แก่
สถานีตารวจ และกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จุดแข็งนี้ได้มาจาก
ทั้ งผลการศึ กษาความคิ ดเห็ นของประชาชนในทางวิ ชาการที่ ระบุ ถึ งผลส าเร็ จของกิ จกรรมต่ าง ๆ
ที่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และสถานีตารวจได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในป้องกันภัยอาชญากรรม หรือ
จัดทากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของสถานีตารวจที่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ก าหนด เช่ น ผลการขยายเครื อข่ ายภาคประชาชน จ านวนอาสาสมั คร
ซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่าลักษณะของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนี้ที่ระดับสถานีตารวจเหล่านี้ไม่เพียงแต่ประสบ
ความส าเร็ จตามที่ ได้ กล่ าวมาแล้ ว แต่ ยั งมี แนวโน้ มที่ ดี ในอนาคต ควรขยายผลไปสู่ วงกว้ างมากขึ้ น
ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ดังนั้นยุทธศาสตร์ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
จึงเป็นเครื่องมือที่มาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมให้เกิดความยั่งยืนโดยนาหลัก
ปรัชญาตารวจเพื่อชุมชนมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ระบบกระบวนการ ตลอดจนทัศนคติ วิธีคิด
ของข้ า ราชการต ารวจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด
(อานนท์ แก้วเขียว, 2553) ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ ดังต่อไปนี้
ทฤษฎี ต ารวจผู้ รั บ ใช้ ชุ ม ชน ( Community Policing) ซึ่ ง คิ ด ค้ น และพั ฒ นาโดย
ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต โทรจาโนวิคซ์ และคณะทางานเป็นแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมแนวใหม่
ที่เชื่อว่า ตารวจกับประชาชนทางานร่วมกันโดยใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ย่อมสามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม อันได้แก่ ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพการ
ไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมและทางกายภาพในชุมชนต่าง ๆ ได้
การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น หน่วยงานตารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์
อัน ดีกับ สุ จ ริ ตชนที่อาศัยอยู่ ในชุมชนนั้ น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ เข้ามามีส่ วนร่วมแสดงความคิดเห็น
เสนอแนะในการจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของปัญหาและร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวม
ของชุมชน หรืออีกนัยหนึ่งหลักการตารวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นหลักการการทางานของตารวจซึ่งส่งเสริม
สนับสนุน แก้ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยใช้เทคนิค
การแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่างตารวจและชุมชน
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ทฤษฎี ต ารวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ( Community Policing Theory) มี ต้ น ก าเนิ ด จาก
สหรัฐอเมริกาช่วงก่อนทศวรรษที่ 20 เป็นแนวความคิดทฤษฎีในการจัดสภาพทั่วไปไม่ว่าในระดับเมือง
ชุมชนหรือละแวกบ้านในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุม สังเกต
ตรวจตรา โดยไม่ล่วงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินทั้งของตนเอง และบุคคลอื่นให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม
โดยเน้นการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อให้
ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากขึ้น
แนวทฤษฎีนี้ ไม่ได้มองข้ามบทบาทของต ารวจในส่ ว นที่เ กี่ ยวข้ องกับปัญหาอาชญากรรม
แต่ได้เสนอแนะให้มีการปรับบทบาทใหม่สาหรับตารวจท้องที่ทั้งหมดตามแนวทฤษฎีชุมชนสัมพั นธ์
กล่าวคือตารวจจะมีบทบาทเป็นฝ่ ายวางแผน สนับสนุน และให้คาปรึกษาแก่ชุมชนในการป้องกัน
อาชญากรรม อาจกล่าวได้ว่าตารวจตามแนวทฤษฎีนี้จะไม่มีสภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกัน
อาชญากรรมอีกต่อไป

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
อาชญากรรมเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุซึ่งมีความสลับซับซ้อนส่งผลให้การวางแผนและกาหนด
แนวทางในการป้ องกั นอาชญากรรมนั้ นจ าเป็ นที่ จะต้ องมี ความครอบคลุ มและสอดคล้ องกั บปั ญหา
อาชญากรรมในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการนาแนวคิดทฤษฎีที่มีความหลากหลายมาใช้ในการกาหนด
กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม ทั้งที่มุ่งเน้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กับ
การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนโดยการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสภาพของปัญหาอาชญากรรม
กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม
1) การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม
การป้ อ งกั น อาชญากรรมโดยสภาพแวดล้ อ ม หมายถึ ง การจั ดการกั บ พื้ น ที่ ต่ า ง ๆ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม ได้แก่ การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดป้ายสัญลักษณ์
การป้องกันพื้นที่อันตราย (พื้นที่เปลี่ยว พื้นที่ล่อแหลม) การจัดวางผังเมือง การออกแบบที่อยู่อาศัย
และการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ผู้กระทาผิด
จะเข้าถึงบุคคลหรื อทรั พย์ รวมถึงการสร้างความสะดวกในการเฝ้ าระวังและการติดตามผู้ กระทา
ความผิดเมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้น ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้
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1.1) สารวจและปรับปรุงพื้นที่ล่อแหลมที่เอื้อต่อการเกิดอาชญากรรม คือ พื้นที่ที่เคย
เกิดเหตุอาชญากรรม พื้นที่เสี่ยง เส้นทางเปลี่ยว และพื้นที่ที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดระแวง
หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย
1.2) การวางนโยบายด้ า นการวางผั ง เมื อ งและการออกแบบอาคาร ควรให้
การควบคุม มาตรฐานทางด้านประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม
1.3) การเพิ่ ม ไฟส่ อ งสว่ า งในพื้ น ที่ จุ ด เสี่ ย ง และจุ ด ล่ อ แหลมที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
อาชญากรรม
1.4) การควบคุมพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า ทั้งพื้นที่สาธารณะ พื้ นที่ส่วนบุคคล รวมทั้ง
พื้นที่ของรัฐที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้มีสภาพหรือทัศนวิสัยที่ง่ายต่อการมองเห็น เพื่อไม่ให้เอื้อต่ อ
การก่ออาชญากรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันและให้มีคนดูแลเฝ้าระวัง
1.5) การเข้ ม งวด กวดขั น ในการตรวจตราพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง อบายมุ ข
สถานบริการ สถานบันเทิงต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้สถานที่
ดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมหรือต้นเหตุในการก่ออาชญากรรม
1.6) ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุ มในทุกพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งติดป้ ายสั ญลั ก ษณ์
“พื้นทีค่ วบคุมด้วยระบบกล้องวงจรปิด” เพื่อสร้างความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้กับประชาชน
รวมทั้งเป็นการข่มขู่ ยับยั้งคนร้ายให้รู้สึกหวาดกลัว
1.7) เชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง CCTV ระหว่างหน่วยงานราชการ หรือกล้อง CCTV
เคลื่อนที่ เพื่อง่ายต่อการสังเกตการณ์ และประเมินสถานการณ์ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ หากเห็นว่ามี
ความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้น
2) การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกภาคส่ ว นได้เข้ามามีส่ว นร่ วมในการป้ องกันอาชญากรรม รวมถึงการสร้างจิตสานึกเพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันสังคมจากปัญหาอาชญากรรมประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังนี้
2.1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน โดยเน้น
การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรม
2.2) ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น อาชญากรรมโดย
การรับทราบสถานการณ์ แนวโน้มปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้ อเสนอแนะเพื่อ
นาไปสู่การวางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป
2.3) สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้ องกันอาชญากรรมชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลอื่นให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม
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2.4) ส่งเสริมการดาเนินงานและบูรณาการเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งไว้แล้ว อาทิ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่ ายอาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
รวมถึงการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังภาคประชาชนในชุมชน เพื่อแจ้งข่าวให้เบาะแสด้านอาชญากรรม
2.5) จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ กระตุ้ น และส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ของประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ
3) การป้องกันอาชญากรรมด้วยการป้องกันการกระทาผิดซ้า
การป้องกันอาชญากรรมด้วยการป้องกันการกระทาผิดซ้า หมายถึง การป้องกันไม่ให้ผู้กระทา
ผิ ดที่อยู่ ร ะหว่างการแก้ไขฟื้น ฟูในชุมชน และผู้ พ้นโทษทุกกลุ่ ม (ผู้ ถูกคุมความประพฤติ ผู้ เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้พ้นโทษจาคุก ผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ
เด็ ก และเยาวชนที่ พ้ น การฝึ ก อบรม) กลั บ มากระท าผิ ด ซ้ าอี ก หลั ง จากพ้ น โทษ ประกอบด้ ว ย 4
มาตรการ ดังนี้
3.1) จั ด ให้ มี ร ะบบติ ด ตามผลระบบการส่ ง ต่ อ และการดู แ ลหลั ง พ้ น โทษ
พ้ น การฝึ ก อบรม พ้ น การคุ ม ประพฤติ รวมถึ ง การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าช่ ว ยเหลื อ ผู้ พ้ น โทษ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูผู้กระทาผิดต่อไป
3.2) การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมและการมี ง านท า ให้ กั บ ผู้ พ้ น โทษ
ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นการคุมประพฤติ ผู้พ้นการฝึกอบรม (เด็กและเยาวชน) ให้สามารถประกอบ
อาชีพและสามารถเลี้ยงชีพได้ จริงในสังคม โดยการฝึกวิชาชีพ จัดหาแหล่งเงินทุน จัดหาตาแหน่งงาน
จากภาคเอกชน โดยรัฐจะต้องส่งเสริมให้ ภ าคเอกชนได้จ้างงานผู้ พ้นโทษ ทั้งนี้ภาครัฐอาจให้ สิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษกับภาคเอกชนที่มีการจ้างงาน/รับผู้พ้นโทษเข้าทางาน เพื่อเป็นการจูงใจ
ให้เกิดการจ้างงานครอบคลุมทุกพื้นที่
3.3) จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมและสร้าง
กาลังใจให้กับผู้พ้นโทษฯ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะต่อสู้ ยืนหยัดในสังคมด้วยอาชีพที่สุจริต
ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้กลับมากระทาผิดซ้า
3.4) รณรงค์ ใ ห้ สั ง คมยอมรั บ และให้ โ อกาสผู้ ก ระท าผิ ด หรื อ ผู้ ต้ อ งขั ง ผู้ พ้ น โทษ
ผู้พ้นการฝึกอบรม ผู้พ้นการคุมประพฤติให้สามารถกลับมาดาเนินชีวิตปกติในสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา
การกระทาผิดซ้า
4) การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทาความผิด
การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้ าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระทาความผิด หมายถึง
การเฝ้าระวังกลุ่มบุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ผู้ประพฤติตนในลักษณะ
อันธพาล คนวิกลจริต เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง ถือเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่อาจจะกระทาความผิดได้ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้
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4.1) จัดให้มีการเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อปัญหาอาชญากรรมเพื่อป้ องกัน
อาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นและทาการตรวจสอบตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร
4.2) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสกระทา
ความผิด
4.3) สร้างกลไกหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียน
เพื่อไม่ให้เกิดการมั่วสุม รวมทั้งเพิ่มมาตรการเชิงรุกเพื่อลดโอกาสในการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะกระทาผิด เช่น การเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้ทากิจกรรม เป็นต้น
5) การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ
การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ หมายถึง การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับประชาชน นักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศ ได้รู้จักการป้ องกันและระวังภัยด้วยตนเอง รวมทั้ง
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ถึงรูปแบบ วิธีการของภัยอาชญากรรม แนวทางป้ องกันเพื่อระมัดระวังภัย
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ในการป้องกันอาชญากรรมหรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
5.1) จัดให้มีระบบเตือนภัยอาชญากรรมสาหรับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
5.2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มี
โอกาสเป็ น เป้ าหมายของอาชญากร อาทิ เด็ก สตรี คนชรา ในลั กษณะหลากหลายรูปแบบให้ มี
ความเหมาะสมกั บ แต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งของรู ป แบบ/ลั ก ษณะ/วิ ธี ก าร
ในการก่ออาชญากรรม วิธีการระวังป้องกันตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบเหตุ
5.3) พั ฒ นาระบบศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ รวมทั้ ง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี
ความพร้อมสามารถตอบสนองการรับแจ้งเหตุเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์
5.4) จั ดให้ มีร ะบบในการป้ องกั นอาชญากรรมต่ อนั กท่ องเที่ ยวชาวต่างประเทศ
เพื่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บ
ได้รับความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์
6) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันอาชญากรรม
การพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรในการป้ องกั น อาชญากรรม หมายถึ ง
การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้รู้เท่าทันผู้กระทา
ความผิ ด รวมถึงการพัฒ นาและส่ งเสริ มให้ มีร ะบบการปฏิบัติง านของเจ้ าหน้า ที่ที่ มีประสิ ท ธิ ภ าพ
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้
6.1) การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับตาแหน่งและภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6.2) จัดให้มีระบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น เช่น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทาฐานข้อมูลสถิติ
และข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในด้านการป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น
6.3) บูรณาการและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้ องกัน
อาชญากรรมโดยให้ มีการแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและรู้ช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

2.8 ปฏิญญาสากลว่าด้วยผู้เสียหาย
2.8.1 สิทธิตามปฏิญญาสากลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1) ปฏิญญาว่ าด้วยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้ ได้รับความเสี ยหาย
จากอาชญากรรมและการใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้อง สรุปดังนี้
1.1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม
1.2) การได้รับการทดแทนความเสียหายโดยผู้กระทำความผิด
1.3) การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ
1.4) การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อ
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้บัญญัติถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ไว้ดังนี้
มาตรา 40 บุคคลย่อมมสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับ
การพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง
ข้ อโต้ แย้ งและพยานหลั กฐานของตน การคั ดค้ านผู้ พิ พากษาหรื อตุ ลาการ การได้ รั บการพิ จารณา
โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคาวินิจฉัย
คาพิพากษา หรือคาสั่ง
(3) บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม
(4) ผู้ เสี ยหาย ผู้ต้องหา โจทก์จาเลย คู่กรณีผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย หรือพยานในคดีมีสิ ทธิได้รับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวน
อย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(5) ผู้ เสี ย หาย ผู้ ต้ องหา จ าเลย และพยานในคดี อ าญา มี สิ ทธิ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองและ
ความช่วยเหลื อที่จ าเป็ นและเหมาะสมจากรัฐ ส่ วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ ายที่จ าเป็ น
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ หรื อผู้ พิการหรื อทุ พพลภาพย่ อมมีสิ ทธิ ได้รั บความคุ้ มครอง
ในการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรื อจ าเลยมีสิ ทธิ ได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถู กต้ อง
รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
(8) ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว
มาตรา 81 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุตธิ รรม ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่ วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กร
วิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
โดยบุคคลอื่น และต้องอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
(3) จั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค์ ก ร เพื่ อ การปฏิ รู ป กฎหมายที่ ด ำเนิ น การเป็ น อิ ส ระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
(4) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กร เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดาเนินการเป็นอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(5) สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ไว้ดังนี้
มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย
จะกระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทามิได้
มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทา
นั้นบัญญัติเป็นความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษา
อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
การควบคุมหรื อคุมขังผู้ ต้องหาหรือจาเลยให้ กระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อป้องกันมิให้ มี
การหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้
คาขอประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน
จนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 68 รั ฐพึงจั ดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้ มีประสิ ทธิ ภาพ
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ
รั ฐพึ งให้ ความช่ วยเหลื อทางกฎหมายที่ จ าเป็ นและเหมาะสมแก่ ผู้ ยากไร้ หรื อผู้ ด้ อยโอกาส
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้
มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความ
จำเป็นหรือไม่สอดคล้ องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรื อการประกอบอาชี พ
โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็ นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากกฎหมายอย่ างรอบด้ านและเป็ นระบบ รวมทั้ งเปิ ดเผยผลการรั บ ฟั ง
ความคิ ดเห็ น และการวิ เคราะห์ นั้ นต่ อประชาชน และน ามาประกอบการพิ จารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยรับฟังความคิ ดเห็ นของผู้ เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รั ฐพึงใช้ระบบอนุ ญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ ำเป็น พึงกำหนด
หลั กเกณฑ์ การใช้ ดุ ลพิ นิ จของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐและระยะเวลาในการดำเนิ นการตามขั้ นตอนต่ าง ๆ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
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2.8.2 ใครเป็นใครในคดีอาญา
คดีอาญา หมายถึง การกระทาผิดที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ทาร้ายร่างกาย เป็นต้น ซึ่งมีโทษทางอาญา 5 สถาน
คือ ประหารชีวิต จาคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน
ในคดีอาญามีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น
“ผู้เสียหาย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทาผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมถึงบุคคลอื่น
ที่มีอานาจจัดการแทนได้
“ผู้ต้องหา” หมายถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
“โจทก์” หมายถึง พนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย ซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรือทั้งคู่ เมื่อพนักงาน
อัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน
“จาเลย” หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้ว โดยข้อหาว่าได้กระทาความผิดทางอาญา
“พยาน” หมายถึง ผู้ซึ่งจะมาให้หรื อได้ให้ข้อเท็จจริ งต่อพนักงานสืบสวน พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล ในการดาเนินคดีอาญา
“พนักงานสอบสวน” หมายถึง เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
มีหน้าที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
“พนักงานอัยการ” หมายถึง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล
เมื่ อมี การกระทำความผิ ดทางอาญาเกิ ดขึ้ น ผู้ เสี ยหายจะใช้ กระบวนการของรั ฐดำเนิ นคดี
แก่ผู้กระทำความผิด โดยร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ ต่อจากนั้น
จะทำการสื บสวนจั บกุมผู้ กระทำความผิ ด ดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลั กฐาน สรุปสำนวน
แล้วมีความเห็นส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ กรณีเห็นควรสั่งฟ้อง พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลที่ เกิดเหตุ หรือจำเลยมีที่อยู่หรื อถูกจับ เมื่อศาลประทับรั บฟ้องจำเลยมีสิ ทธิ
ขอทนายขอแรง และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล มีการสืบพยานโจทก์และจำเลยและศาลจะมี
คำพิพากษาลงโทษจำเลย หรือยกฟ้อง หรือกรณีผู้เสียหายจะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเองโดยตรงก็ได้
2.8.3 ผู้เสียหายมีสิทธิอย่างไร
1) สิทธิในการร้องทุกข์
การร้องทุกข์หมายถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่
ตารวจ หรือพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทาความผิด จะรู้ตัวผู้กระทาผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ตน และการกล่าวหามีเจตนาให้ผู้กระทาความผิดได้รับโทษ (สาหรับการแจ้งความไว้
เพื่อเป็นหลักฐานไม่ให้คดีขาดอายุความไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์) ทั้งนี้การร้องทุกข์อาจทาเป็นหนังสือ
หรือทาด้วยวาจาก็ได้
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้แก่ผู้เสียหาย ผู้มีอานาจจัดการแทน หรือผู้รับมอบอานาจ
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อายุความในการร้องทุกข์ ต้องร้องทุกข์ภายในกาหนดอายุความร้องทุกข์ คือ ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทาความผิด มิฉะนั้น คดีจะขาดอายุความ ทาให้ไม่สามารถนาคดีดังกล่าว
มาฟ้องร้องดาเนินคดีได้ เว้นแต่ความผิดที่ยอมความกันได้ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องร้องทุกข์
2) สิทธิในการฟ้องคดี
ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองหรืออาจยื่นคาขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงาน
อัยการ (ก่อนศาลชั้นต้นมีคาพิพากษา)
สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 44/1
2.1) ผู้เสียหายที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพใน
ร่างกาย ชื่อเสียง หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดของจาเลย
มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยยื่นคาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจาเลยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ตนได้ (เฉพาะคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์)
2.2) การยื่นคาร้องต้องยื่นก่อนเริ่มสืบพยาน
2.3) ในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคาร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี
2.4) ในกรณี ผู้ เสี ยหาย (ผู้ ยื่ นค าร้ อง) เป็ นคนยากจน ไม่ สามารถจั ดหาทนายความเพื่ อ
ดาเนินการดังกล่าว ศาลมีอานาจตั้งทนายความให้
คาร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจานวนค่าสินไหม
ทดแทนที่เรียกร้อง
2.8.4 จะทำอย่างไรเมื่อตกเป็นผูต้ ้องหา
1) เป็นผูต้ ้องหาได้อย่างไร
1.1) พนักงานสอบสวนได้ทาการสืบสวนสอบสวน เมื่อมีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้นและ
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ากระทาความผิดทางอาญา
1.2) มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ
และพนักงานสอบสวนได้ทำการสืบสวนสอบสวน และได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ากระทำความผิดทาง
อาญา
2) สิทธิของผู้ต้องหา
2.1) ผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิที่จะแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรื อ
บุคคลที่ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
2.2) มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว
2.3) มีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
2.4) มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
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2.5) ได้รับการแจ้งจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหามีสิทธิ
ตามข้อ 2 - 4
2.6) มีสิทธิได้รับการจัดหาทนายความให้ กรณีคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่ผู้ต้องหา
มี อายุ ไม่ เกิ น 18 ปี หากผู้ ต้ องหาไม่ มี ทนายความ พนั กงานสอบสวนมี หน้ าที่ จั ดหาทนายความให้
ส่วนคดีที่มีอัตราโทษจาคุก หากผู้ต้องหาไม่มีทนายความและต้องการทนายความ พนักงานสอบสวน
มีหน้าที่จัดหาทนายความให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1
2.7) มีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาของตน
2.8) ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดและข้อหาก่อนสอบสวน
2.9) มีสิทธิจะให้การหรือไม่ก็ได้
2.10) จะต้องไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง ให้สัญญาเพื่อให้การ
2.11) ถ้อยคาที่ให้การอาจใช้ยันผู้ต้องหาในชั้นพิจารณาได้
2.12) มีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม
2.13) มีล่ามหรือรัฐจัดหาล่ามให้เมื่อไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยหรือหูหนวกหรือเป็นใบ้
2.14) มีสิทธิในการยื่นคาร้องขอประกันตัวต่อพนักงานสอบสวนในชั้นสอบสวน
2.15) มีสิทธิร้องขอให้ศาลปล่อยตัวหากมีการคุมขังทีม่ ิชอบด้วยกฎหมาย
2.16) ไม่ถูกจับ ควบคุม ตรวจค้น โดยไม่จาเป็นหรือไม่มีเหตุอันสมควรควบคุม
3) ระยะเวลาในการควบคุมผู้ต้องหา
3.1) ควบคุม การควบคุมจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
(1) กรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมได้เท่าเวลาที่จะถามคาให้การ
(2) กรณีผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีเหตุจาเป็นเพื่อทาการสอบสวนหรือ
การฟ้ อ งคดี เ จ้ า พนั ก งานมี เ วลาควบคุ ม ผู้ ถู ก จั บ ไม่ เ กิ น 48 ชั่ ว โมง นั บ แต่ วั น ที่ ม าถึ ง ที่ ท าการ
ของพนักงานสอบสวน (ไม่รวมระยะเวลาเดินทาง)
3.2) ขัง หมายถึง การกักขัง ผู้ต้องหาหรือจาเลยโดยศาล
(1) การขังโดยศาลนั้นอาจทาได้ทั้งในชั้นสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง และพิจารณาของศาล
ไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา โดยศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหา หรือจาเลยนั้น
(2) การขั งระหว่ างสอบสวนหลั งจากที่ พนั กงานสอบสวนได้ ควบคุ มผู้ ต้ องหาครบ
48 ชั่วโมงแล้ว แต่มีความจาเป็นต้องควบคุมไว้เกินกว่ากาหนดเวลาดังกล่าวเพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้น
หรือเพื่อการฟ้องคดี พนักงานสอบสวนจะต้องยื่นคาร้องต่อศาลขอให้ศาลออกหมายขังผู้นั้นได้ (ในกรณี
ที่สานวนส่งถึงพนักงานอัยการแล้ว เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายขัง)
(3) เมื่อศาลอนุญาตให้ขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างการสอบสวน ศาลมีอานาจสั่งขังได้เท่าที่
จาเป็น
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(4) ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้เพียงครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกิน 7 วัน
(5) ความผิ ดอาญาที่ มี อั ตราโทษอย่ างสู งไม่ เกิ นกว่ า 6 เดื อน แต่ ไม่ ถึ ง 10 ปี หรื อ
ปรับเกินกว่า 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้หลายครั้งติด ๆ กัน แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน
12 วันและรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 48 วัน
(6) คดีที่มีโทษอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจ
สั่งขังได้หลายครั้งติด ๆ กัน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 84 วัน
ลหุ โ ทษ หมายถึ ง ความผิ ดที่ ระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น 1 เดื อน หรื อปรั บไม่ เ กิ น
1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4) วิธีการสำหรับผูต้ ้องหาหรือผู้ถูกจับกุม ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน
4.1) เด็กที่อายุต่ากว่า 10 ปี กระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ
และเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 15 ปี กระทาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับ
โทษ แต่ศาลมีอานาจที่จะว่ากล่าวตักเตือน หรืออาจจะมีข้อกาหนดในการระวังความประพฤติเด็กแก่บิดา
มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก
4.2) การสอบสวนต้ องให้ แล้ วเสร็ จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เข้ามาในที่ ทาการของพนั กงาน
สอบสวน
4.3) ต้องจัดห้องไว้โดยเฉพาะและต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ
และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคา
4.4) กรณีไม่สามารถฟ้องเด็กหรือเยาวชนได้ทันทีและเป็นความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่
กฎหมายก าหนดให้ จ ำคุ กเกิ น 6 เดื อนแต่ ไม่ เกิ น 5 ปี สามารถขอผั ดฟ้ องต่ อศาลได้ 2 ครั้ ง ๆ ละ
ไม่เกิน 15 วัน หากเป็นคดีมีโทษหนักกว่ากรณีดังกล่าวสามารถขอผัดฟ้องต่อไปได้อีก 2 ครั้งๆละ ไม่เกิน 15 วัน
4.5) คดี ที่ ผู้ ต้ องหาหรื อจำเลยอายุ ไม่ เกิ น 18 ปี หากไม่ มี ทนายความ ศาลจะตั้ งทนายความ
เพื่อสู้คดีได้
5) ช่องทางการเข้าถึงสิทธิ
5.1) แจ้งพนักงานสอบสวนทราบ
5.2) หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ ผู้ต้องหาสามารถติดต่อสอบถามและขอรับ
ความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานของรั ฐตามรายชื่อในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 74
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2.8.5 จะทำอย่างไรหากถูกฟ้องร้องเป็นจาเลย
1) เป็นจาเลยได้อย่างไร
เมื่อผู้เสียหายได้ร้ องทุกข์ต่อพนั กงานสอบสวน เพื่อให้ผู้ กระทาความผิดได้รับโทษ พนักงาน
สอบสวนจะท าการสื บสวน จั บกุ มผู้ กระท าความผิ ดด าเนิ นการสอบสวน รวบรวมพยานหลั กฐาน
สรุปสานวนแล้วมีความเห็นส่งให้พนั กงานอัยการพิจารณาว่าควรสั่งฟ้องหรื อไม่ กรณีเห็นควรสั่ งฟ้ อง
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลที่เหตุตามความผิดนั้นเกิดขึ้น หรือผู้กระทาผิดมีที่อยู่หรือถูกจับ
หรือผู้เสียหายจะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเองโดยตรงก็ได้เมื่อศาลประทับรับฟ้องก็จะเป็นจาเลยในคดี
2) สิทธิของจาเลย
2.1) ได้รับพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม
2.2) แต่ งทนายความแก้ ต่ างคดี ในชั้ นไต่ สวนมู ลฟ้ องหรื อชั้ นพิ จารณาในศาลชั้ นต้ น รวมทั้ ง
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
2.3) ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ
2.4) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดสาเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ
2.5) ตรวจดูสาเนาการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาของศาล และคัดสาเนา หรือขอรับสาเนา
ที่รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น
2.6) ตรวจหรือคัดสาเนาคาให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคาให้การของตน
หากจาเลยมีทนายความ ทนายความย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจาเลย
2.7) มีสิทธิให้การหรือไม่ให้การอย่างใด ๆ ต่อศาล
2.8) มีสิทธินาพยานเข้านาสืบพิสูจน์ในการพิจารณา
2.9) สิทธิรับทราบคาฟ้องและได้รับอธิบายฟ้องจากศาล
2.10) สิทธิได้รับพิจารณาต่อหน้า
2.11) มีสิทธิได้รับการจัดหาล่าม
2.12) มีสิทธิไม่ถูกจับ ควบคุม ค้นโดยไม่จาเป็น หรือไม่มีเหตุอันสมควร
2.13) มีสิทธิได้รับประกันตัวระหว่างการพิจารณาของศาล
2.14) มีสิทธิได้รับการจัดหาทนายความแก้ต่างคดี กล่าวคือ ก่อนเริ่มพิจารณาคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิ ตหรื อในคดี ที่จ าเลยมี อายุ ไม่ เกิ น 18 ปี หากจาเลยไม่ มี ทนายความ ศาลมีหน้ าที่ แต่ งตั้ ง
ทนายความให้ส่วนคดีที่มีอัตราโทษจาคุก หากจาเลยไม่มีทนายความและต้องการทนายความให้ ศาล
มีหน้าที่แต่งตั้งทนายความให้
2.15) มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกา คัดค้านคาพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์

37

3) จะทาอย่างไรเมื่อศาลมีคาพิพากษา
3.1) สิ ทธิในการประกันตัวในชั้นอุ ทธรณ์ หรื อฎี กา จาเลยมีสิ ทธิที่ จะยื่ นขอประกันตัวในชั้ น
อุทธรณ์หรือฎีกาได้
3.2) สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา ไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา คู่ความมีสิทธิยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ศาลอ่านหรือถือว่าได้อ่านคาพิพากษา
3.3) สิทธิของจาเลยในการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายกรณีศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยก
ฟ้องหรื อถอนฟ้ องระหว่างด าเนิ นคดี ตามพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้ จ่ าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
คดีถึงที่สุด หมายถึง คดีที่ศาลมีคาพิพากษา และเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่จะยื่นอุทธรณ์หรือ
ฎีกาแล้ว ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
4) หลักการการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจาเลย
4.1) เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์
4.2) ถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดี
4.3) ในระหว่างการด าเนิ นคดี หากปรากฏหลั กฐานชัดเจนในเวลาต่ อมาว่า จาเลยมิได้ เป็ น
ผู้กระทาความผิด และมีการถอนฟ้องในระหว่างดาเนินคดี
4.4) ศาลมีคาพิ พากษาอั นถึ งที่สุ ดให้ ยกฟ้ องด้วยเห็ นว่ าข้ อเท็ จจริ งฟั งเป็ นยุ ติว่ า จ าเลยมิ ได้
เป็นผู้กระทาความผิด หรือการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด
4.5) จาเลยหรือทายาทมีสิทธิยื่นคาขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ศาล
อนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือนับแต่วันที่ศาลพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิ ดหรื อ
การกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด
การเรียกร้องซึ่งการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์นี้ไม่ตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรือจำเลย
พึงได้ตามหมายอื่น
หากจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่
วันได้รับแจ้งการวินิจฉัย
การยื่นอุทธรณ์จะยื่นต่อสำนักงานหรือศาลจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิ ลาเนาอยู่ในเขต เพื่อส่งให้ศาล
อุทธรณ์ก็ได้
คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะถูกห้ามไม่ให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย
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2.8.6 สิทธิของพยาน
1) สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นพยานในคดีอาญา
ผู้ เสี ยหายหรื อบุ คคลอื่นซึ่งเป็ นพยานในคดีอาญาที่จะมาให้ ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวน
พนั กงานอัยการผู้ มีอ านาจฟ้ องคดี อาญา และศาล หากเห็ นว่าตนเองไม่ ได้รับความปลอดภัยในชี วิ ต
ร่างกายอนามัยเสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สินและสิทธิอย่างใดระหว่างก่อน ขณะ หรือภายหลังการมาเป็ น
พยานสามารถร้ องขอให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐให้ ความคุ้ มครองได้ ตามพระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (ยกเว้นจ าเลยไม่สามารถใช้สิ ทธิตามพระราชบั ญญัตินี้ ได้) โดยยื่นคาขอรั บ
ความคุ้ ม ครองได้ ที่ ส านั ก งานคุ้ ม ครองพยาน อาคารศู นย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และสถานีตารวจทุกแห่ง
2) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของพยาน
บุคคลซึ่งเป็นพยานได้มาให้ข้อเท็จจริงต่อ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการผู้มีอานาจฟ้ อง
คดี อาญา และศาล มี สิ ทธิ ได้ รั บค่ าตอบแทนจากกรณี ดั งกล่ าวตามระเบี ยบกระทรวงยุ ติ ธรรมโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ส่วนกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใด กับพยาน สามีภริยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดานหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ที่สานักงานคุ้มครองพยาน
อาคารศู นย์ ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ 80 พรรษา ถนนแจ้ งวั ฒนะ เขตหลั กสี่ กรุ งเทพมหานคร หรื อ
ส านั กงานยุ ติ ธรรมจั งหวั ดทุ กจั งหวั ด ตามระเบี ยบกระทรวงยุ ติ ธรรมก าหนด โดยความเห็ นชอบ
ของกระทรวงการคลั ง ทั้ งนี้ ค าขอรั บค่ าตอบแทนดั งกล่ าวต้ องยื่ นภายใน 1 ปี นั บแต่ วั นที่ บุ คคลนั้ น
ได้รู้ถงึ การกระทาความผิด
2.8.7 สิทธิเมือ่ ศาลมีคาพิพากษาลงโทษ
1) การบังคับโทษในคดีอาญา
เมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดไม่ว่าถึงที่สุดในศาลชั้นใดก็ตาม คาพิพากษาให้ลงโทษจาเลยต้อง
บังคับคดีโดยไม่ชักช้า โทษสาหรับที่ผู้กระทาความผิดมี 5 สถาน ได้แก่
1.1) โทษประหารชีวิต
ผู้ ต้ องค าพิ พากษาให้ ประหารชี วิ ตหรื อผู้ มี ประโยชน์ เกี่ ยวข้ อง มี สิ ทธิ ทู ลเกล้ าฯ ถวายฎี กา
ขอพระราชทานอภัยโทษ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คดีถึงที่สุด โดยยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจาที่ต้องคุมขังอยู่
1.2) จำคุก
กรณีความผิดที่มีโทษจำคุกและศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีถ้าผู้กระทำผิดไม่เคยจำคุกมาก่อน
หรือเคยถูกจำคุกแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ ศาลอาจใช้ดุลยพินิจให้รอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษก็ได้
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กำหนดโทษจำคุกอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป หากได้รับการพระราชทานอภัยโทษ
สิทธิของผู้ต้องขัง
(1) สิทธิที่จะได้รับการติดต่อเยี่ยมเยียนจากญาติ
(2) สิทธิในการได้พบทนายความ
(3) สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
(4) เมื่อคดีเสร็ จเด็ดขาด (นักโทษเด็ดขาด) มีสิ ทธิในการยื่นทูลเกล้ าฯ ถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล
(5) สิทธิรับใบสาคัญในการปล่อยตัว (ใบบริสุทธิ์)
ประโยชน์ที่นักโทษเด็ดขาดจะพึงได้รับหากประพฤติตนดี
- ได้รับความสะดวกในเรือนจาตามที่อธิบดีกาหนด
- เลื่อนชั้น
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเรือนจา
- ลาไม่เกิน 4 วัน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการเดินทาง)
- พักการลงโทษ
- ลดวันต้องโทษจาคุก
- ได้รับการคัดเลือกออกทางานสาธารณะนอกเรือนจาโดยได้รับลดวันต้องโทษ และอาจ
ได้รับรางวัลด้วย
1.3) กักขัง
ผู้ต้องโทษกักขังจะถูกกักขังไว้ในสถานที่สำหรับกักขังโดยเฉพาะโดยสถานที่ดังกล่าวต้องไม่ใช่
เรือนจำ หรือสถานีตารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน
1.4) ปรับ
ผู้ต้องโทษปรับจะต้องชาระเงินค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษา หากไม่ชาระ
จะถูกยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับหรือจะต้องกักขังแทนค่าปรับ
การกักขังแทนค่ าปรั บก าหนด 200 บาท ต่อ 1 วัน หากถูกควบคุ มตัวมาก่ อน ไม่ว่าจะเป็ น
ชั้นสอบสวนหรือชั้นศาล ศาลจะนาวันที่ถูกควบคุมตัวมาแล้ว หักออกจากกาหนดโทษที่ได้รับ
ในกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาให้ปรับตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป ศาลจะสั่งกักขังแทนค่าปรับเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปีก็ได้
หากศาลพิพากษาให้ลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท ผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชำระค่าปรับอาจยื่น
คำร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพื่อขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้
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1.5) ริบทรัพย์สิน
ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สินที่มีไว้หรือได้มาโดยกระทำความผิด แต่หากทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ริบ
เป็นของบุคคลอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด บุคคลนั้นสามารถยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์ได้
สิทธิในการรื้อฟื้นคดีอาญา
คดีอาญาที่ถึงที่สุดแล้วอาจมีการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อ
(1) พยานบุคคลที่ศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีคาพิพากษาถึงที่สุด
ภายหลังว่าคาเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง
(2) พยานหลักฐานอื่นซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้นได้มี
คาพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเท็จ
(3) มีพยานหลักฐานใหม่อันแจ้งชัดและสาคัญแก่คดีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า บุคคลซึ่งต้องรับโทษ
ไม่ได้กระทาความผิด
ผู้มีสิทธิยื่นคาร้อง
(1) บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
(2) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลในกรณีทผี่ ู้ต้องรับโทษเป็นผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ
(3) ผู้ จั ด การหรื อ ผู้ แ ทนอื่ น ของนิ ติ บุ ค คลในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ งรั บ โทษทางอาญา
โดยคาพิพากษาถึงที่สุด
(4) บุพการีผู้สืบสันดาน สามีหรือภรรยาของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ซึ่งเสียชีวิตก่อนที่จะมีการยื่นคาร้อง
(5) พนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม
ระยะเวลาในการยื่นคาร้อง
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือภายใน 10 ปีนับแต่วันที่คาพิพากษาในคดีเดิม
ถึงที่สุดเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ศาลจะรับคาร้องที่ยื่นเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้

2.9 บทบาท หน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.9.1 พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
มาตรา 6 สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(2) ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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(3) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
(4) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ของประชาชนและความมั่ น คงของ
ราชอาณาจักร
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจหรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(7) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ตาม (1) (2)
(3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายก าหนดความผิ ด ทางอาญาขึ้ น ส าหรั บการกระท าใดเป็ นการเฉพาะ
และตกอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจหรือสานักงานตารวจแห่งชาติตาม (3) (4) หรือ
(5) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอานาจหน้าที่ตาม (3) (4) หรือ (5) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิด
ทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด
ก็ได้ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการตารวจและสานักงานตารวจแห่งชาติพ้นจากอานาจหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็น พนั กงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
มาตรา 7 ให้สานักงานตารวจแห่ งชาติส่งเสริมให้ ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการ
ตารวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา
ความปลอดภั ย ของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ ทั้ ง นี้
การดาเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. กาหนด
มาตรา 8 ข้าราชการตารวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตารวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ข้าราชการตารวจตาแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใดจะเป็นข้าราชการตารวจประเภทไม่มียศ
ให้ ตราเป็ น พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวให้ กาหนดวิธีการบรรจุ
การแต่งตั้งการดาเนินการทางวินัย การบังคับบัญชาการ โยกย้ายระหว่างข้าราชการตารวจประเภท
มี ย ศและข้ า ราชการต ารวจประเภทไม่ มี ย ศ รวมตลอดทั้ ง การปรั บ ยศและปรั บ เงิ น เดื อ น เมื่ อ มี
การโยกย้ายดังกล่าวและการอื่นตามที่จาเป็นไว้ด้วย
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการตารวจที่มียศอยู่แ ล้ ว
ในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
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มาตรา 9 วั น เวลาท างาน วั น หยุ ด ราชการตามประเพณี วั น หยุ ด ราชการประจ า ปี
และการลาหยุดราชการของข้าราชการตารวจ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด แต่ในกรณีจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกาหนดให้ข้าราชการตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน
เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกาหนดก็ได้
2.9.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
มาตรา 2 (6) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอานาจและ
หน้าที่ทาการสอบสวน
มาตรา 2 (16) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมาย
ให้ มี อ านาจและหน้ า ที่ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน ให้ ร วมทั้ ง พั ศ ดี เจ้ า พนั ก งาน
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อ
ท าการอั น เกี่ ย วกั บ การจั บ กุ ม ปราบปรามผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง ตนมี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั บ กุ ม หรื อ
ปราบปราม
มาตรา 17 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจทาการสืบสวนคดีอาญาได้
มาตรา 59 ศาลจะออกคาสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง ตามที่ศาลเห็นสมควรหรือ
โดยมีผู้ร้องขอก็ได้
ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่
ระดับสามหรือตารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อ
ศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เหมาะสม
เพื่อขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่
จะออกหมายจับหรือหมายค้นได้ตามมาตรา 59/1 และมีคาสั่งให้ออกหมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งสาเนา
หมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
อื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลดาเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมาย
มาพบศาลเพื่อสาบานตั ว โดยไม่ชักช้า โดยจดบันทึกถ้อยคาของบุคคลดังกล่ าวและลงลายมือชื่อ
ของศาลผู้ออกหมายไว้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้ โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือและ
ลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวแล้วให้เก็ บไว้ในสารบบ
ของศาล หากความปรากฏต่ อ ศาลในภายหลั งว่า ได้มี การออกหมายไป โดยฝ่ าฝื นต่อบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมาย ศาลอาจมีคาสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นว่านั้นได้ทั้งนี้ ศาลจะมีคาสั่ง
ให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้
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มาตรา 61 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 97 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจหน้าที่
จัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา ซึ่งได้มอบหรือส่งมาให้จัดการภายในอานาจของเขา
หมายอาญาใดซึ่งศาลได้ออก จะมอบหรือส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งอยู่
ภายในเขตอานาจของศาลดั่งระบุในหมาย หรือแก่หัวหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจประจา
จังหวัด อาเภอ กิ่งอาเภอ หรือตาบล ซึ่งจะให้จัดการให้เป็นไปตามหมายนั้นก็ได้
ในกรณีหลังเจ้าพนักงานผู้ได้รับหมายต้องรับผิด ชอบในการจัดการตามหมายนั้น จะจัดการ
เองหรือสั่งให้เจ้าพนักงานรองลงไปจัดการให้ก็ได้ หรือจะมอบหรือส่งสาเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้อง
ให้แก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจคนอื่นซึ่งมีหน้าที่จัดการตามหมายซึ่งตนได้รับนั้นก็ได้ ถ้าหมาย
นั้นได้มอบหรือส่งให้แก่เจ้าพนักงานตั้ งแต่สองนายขึ้นไป เจ้าพนักงานจะจัดการตามหมายนั้นแยกกัน
หรือร่วมกันก็ได้
มาตรา 62 ภายใต้บั งคับ แห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งว่าด้วยการจับ
และค้น เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถ้ามี
คาขอร้อง ให้ส่งหมายนั้นให้เขาตรวจดู
การแจ้งข้อความในหมาย การส่งหมายให้ตรวจดูและวันเดือนปีที่จัดการเช่นนั้นให้บันทึกไว้ใน
หมายนั้น
มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคาสั่งของศาล
นั้นไม่ได้ เว้นแต่
(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทาความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80
(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตราย
แก่ บุ ค คลหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น โดยมี เ ครื่ อ งมื อ อาวุ ธ หรื อ วั ต ถุ อ ย่ า งอื่ น อั น สามารถอาจใช้ ใน
การกระทาความผิด
(3) เมื่อมีเหตุที่จ ะออกหมายจับบุ ค คลนั้น ตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจาเป็นเร่ ง ด่ ว น
ที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
(4) เป็ น การจั บ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยที่ ห นี ห รื อ จะหลบหนี ใ นระหว่ า งถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราว
ตามมาตรา 117
มาตรา 117 เมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยหนีหรือจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ที่พบการกระทาดังกล่าวมีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทาสัญญาประกัน
หรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทาดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที
ก็ให้มีอานาจจับผู้ต้องหาหรือจาเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่ใกล้ที่สุด
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และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจาเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจาก
บุคคลซึ่งทาสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น
2.9.3 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
มาตรา 5 ส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติกาหนด
(ข) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบงานและบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การบั ญ ชี
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
และส่วนราชการที่สังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(ค) อ านวยการและสนั บ สนุ น การรั ก ษาความปลอดภั ย ส าหรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์
พระราชิ นี พระรั ช ทายาท ผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุ ว งศ์ ผู้ แ ทนพระองค์
และพระราชอาคันตุกะ
(ง) อานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา
(จ) อานวยการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของบุคคลสาคัญ ประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
(ฉ) อานวยการและสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ช) อานวยการและสนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. กองบัญชาการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กองบัญชาการตารวจนครบาล มีอานาจหน้าที่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครอง ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนา และเสนอแนะ
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของกองบัญชาการและหน่วยงานในสังกัด
(ข) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตารวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
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(ค) ควบคุ ม ตรวจสอบ แนะน า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติและสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ง) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบงานและบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การบั ญ ชี
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการตารวจนครบาล
(จ) รักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(ฉ) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม การรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสาคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน
(ช) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ ยวกับ
ความผิดทางอาญา
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(ฌ) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
(ญ) ดาเนินการเกี่ยวกับการจราจร
(ฎ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตารวจเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่
(ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับ
มอบหมาย
(2)-(10) ตารวจภูธรภาค 1 – 9 มีอานาจหน้าที่ในเขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่
การปกครอง ดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและเสนอแนะ
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของตารวจภูธรภาคและหน่วยงานในสังกัด
(ข) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตารวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
(ค) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนา หน่วยงานในสังกัดและตารวจหน่วยงานอื่นที่อยู่ใ นพื้นที่
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติและสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ง) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบงานและบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น การบั ญ ชี
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของตารวจภูธรภาค
(จ) รักษาความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
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(ฉ) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม การรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อย และการให้ความปลอดภัย แก่บุคคลสาคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน
(ช) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(ฌ) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
(ญ) ดาเนินการเกี่ยวกับการจราจร
(ฎ) ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตารวจ
(ฏ) ดาเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจาเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลั กสูตร
ระบบการเรี ย นการสอน จั ด ฝึ ก อบรมก่ อ นเข้ า รั บ ราชการต ารวจ และจั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
(ฐ) ดาเนินการเกี่ยวกับ การฝึกอบรมให้ กับเจ้าหน้ าที่ในหน่ว ยงานของรัฐและภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษา
ความปลอดภัยในกิจการของตารวจ
(ฑ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตารวจเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่
(ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับ
มอบหมาย
2.9.4 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
อานาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 135 เพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจ
ก าหนดให้ บ ริ เ วณหรื อ พื้ น ที่ ใ ดที่ เ จ้ า ของที่ ดิ น ได้ เ ปิ ด ให้ ป ระชาชนใช้ ใ นการจราจรเป็ น ทางตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 136 ให้อธิบดีมีอานาจแต่งตั้งผู้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จะกาหนดและผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรอาสาจราจร เพื่อให้ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจร
และหน้าที่ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมาย ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด
มาตรา 137 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบัญญัตินี้
ให้อาสาจราจรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา 138 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทาให้ไม่ปลอดภัยหรือไม่ส ะดวก
ในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการได้
ตามที่เห็นสมควรและจาเป็นเกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือ
ความสะดวกในการจราจรดังต่อไปนี้
(1) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท้าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(2) ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(4) กาหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเท่าที่
จาเป็น
มาตรา 139 ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็ นว่าถ้าได้ อ อก
ประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร
ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้
(1) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน
(2) ห้ามหยุดหรือจอด
(3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
(4) กาหนดให้รถเดินได้ทางเดียว
(5) กาหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน
(6) กาหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(7) กาหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง
(8) กาหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท
(9) กาหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ
(10) กาหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสาหรับรถบางประเภท
(11) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน
(12) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสาหรับรถจักรยาน
(13) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ
(14) ควบคุมหรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก
(15) ขีดเส้นหรือทาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจร
(16) กาหนดระยะทางตอนใดให้ขับรถล้าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางที่เจ้าพนักงานจราจร
กาหนดไว้ได้
(17) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชารุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซ่อมแซมในทาง
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(18) กาหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที่ไม่มีทางข้าม
(19) กาหนดการใช้โคมไฟ
(20) กาหนดการใช้เสียงสัญญาณ
(21) กาหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง
มาตรา 140 เมื่อเจ้ าพนั ก งานจราจรหรื อ พนั กงานเจ้าหน้า ที่ พบว่าผู้ ขั บขี่ผู้ ใดฝ่ าฝื น หรื อ
ไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่
หรื อออกใบสั่ งให้ ผู้ขับ ขี่ช าระค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัว ผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือ
ผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย
สาหรับความผิดที่กาหนดไว้ในมาตรา 157/1 มาตรา 159 มาตรา 160 มาตรา 160 ทวิ
และมาตรา 160 ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทาการเปรียบเทียบ
ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทน
ใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนาใบอนุญาต
ขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง
ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราว
ไม่เกิน เจ็ ดวัน เมื่อเจ้ าพนั กงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่ าว
ตั ก เตื อ นหรื อ ท าการเปรี ย บเที ย บปรั บ และผู้ ขั บ ขี่ ไ ด้ ช าระค่ า ปรั บ ตามที่ เ ปรี ย บเที ย บแล้ ว
ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที
ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแต่ ไม่พบตัวผู้ขับขี่ให้สันนิษฐาน
ว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทาผิดดังกล่าว เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่
การกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนดใบสั่ง
และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทาตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรกาหนด
มาตรา 141 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 อาจเลือกปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ชาระค่าปรับตามจานวนที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือตามจานวนที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบ
ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานที่ที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวัน
เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง
(2) ช าระค่าปรั บ ตามจ านวนที่ร ะบุไว้ในใบสั่ งโดยการส่ งธนาณัติ หรือการส่ งตั๋ว แลกเงิน
ของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายให้แก่อธิบดีพร้อมด้วยสาเนาใบสั่งไปยังสถานที่
และภายในวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชาระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้วให้คดีเป็น
อันเลิกกัน และในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ให้
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เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดส่งใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็ บไว้คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่ง
โดยเร็ว และให้ถือว่าใบรับการส่งธนาณัติ หรือใบรับการส่งตั๋วแลกเงินประกอบกับใบสั่งเป็นใบแทน
ใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นเวลาสิบวัน นับแต่วันที่ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าว วิธีการชาระค่าปรับ
โดยส่ งทางไปรษณีย์ล งทะเบี ยนและวิธีการส่งใบอนุญาตขับขี่คืนให้แก่ผู้ ได้รับใบสั่งให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา 141 ทวิ 27 ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 141 ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ท ราบที่ อ ยู่ ข องผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ ที่ อ ยู่ ข องเจ้ า ของรถ ให้ พ นั ก งานสอบสวน
ออกหมายเรียกผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถให้มารายงานตัวที่พนักงานสอบสวน ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ได้รับ
หมายเรียกต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก และให้พนักงาน
สอบสวนดาเนินการเปรียบเทียบและว่ากล่าวตักเตือนผู้ได้รับหมายเรียกดังกล่าว
(2) ในกรณีที่ไม่อาจส่งหมายเรียกให้แก่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้ง
เป็นหนังสือไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
เพื่อให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชาระภาษี ประจาปีสาหรับรถคันนั้นไปรายงานตัวที่พนักงาน
สอบสวนตามหมายเรียก ถ้าผู้มาติดต่อขอชาระภาษีประจาปีเป็นเพียงตัวแทนของเจ้าของรถ ให้ผู้มา
ติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพื่อไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ในกรณีดังกล่าวนี้
ให้นายทะเบียนงดรับชาระภาษีประจาปีสาหรั บรถคันนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับแจ้งจาก
พนักงานสอบสวนว่าได้มีการปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นแล้วการงดรับชาระภาษีประจาปีไม่เป็นเหตุ
ให้ ผู้ นั้ น ไม่ ต้ อ งช าระเงิ น เพิ่ ม ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ ห รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางบก
แล้วแต่กรณี
มาตรา 142 เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถในเมื่อ
(1) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6
(2) เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ
ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืน
มาตรา 43 (1) หรือ (2) ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้มี
การทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่
ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกักตัวผู้นั้นไว้ดาเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จาเป็น
แห่งกรณีเพื่อให้การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นั้นยอมให้ทดสอบแล้ว หากผลการทดสอบ
ปรากฏว่าไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
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การทดสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 143 ถ้าปรากฏว่าผู้ขับขี่นารถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา 6 ไปใช้ในทาง นอกจาก
จะต้องรับโทษตามบทบัญญัตินั้น ๆ แล้ว เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็น
หนังสือให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง
มาตรา 143 ทวิ 32 เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอานาจสั่งให้
ผู้ขับขี่หยุดรถเพื่อทาการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 ทวิ
และมีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการใช้รถนั้นเป็นการชั่วคราว และให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อม
หรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง
มาตรา 144 เมื่อเจ้ าของรถหรื อผู้ ขับขี่ได้ซ่อมหรือแก้ไขรถถูกต้องตามคาสั่ งเจ้าพนักงาน
จราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา 143 หรือมาตรา 143 ทวิ แล้ว ให้นารถ
ไปให้เจ้าพนักงานจราจรหรือผู้ที่อธิบดีแต่งตั้งให้มีอานาจตรวจรถตรวจรับรองเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่จะ
นารถออกใช้ในทางได้เมื่อได้รับใบตรวจรับรองการตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 145 บรรดาความผิ ดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากความผิ ดที่กาหนดโทษไว้ใน
มาตรา 157/1 มาตรา 159 มาตรา 160 มาตรา 160 ทวิ และมาตรา 160 ตรี ให้พนักงานสอบสวน
ผู้มีอานาจทาการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญามีอานาจเปรียบเทียบหรือ
ว่ากล่าวตักเตือนได้
ในกรณีที่ผู้ขับขี่ได้ขับรถชนหรือโดนคนเดินเท้าที่ข้ามทางนอกทางข้ามและอยู่ในระหว่างทาง
ข้ า มกั บ เครื่ อ งหมายจราจรแสดงเขตทางข้ า ม หรื อ ที่ ข้ า มทางนอกทางข้ า มโดยลอดข้ า มหรื อ
ผ่านสิ่งปิดกั้น หรือแผงปิดกั้นที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นามาวางหรือตั้งอยู่บนทาง
เท้ า หรื อ กลางถนน เมื่ อ พนั ก งานสอบสวนมี เ หตุ ผ ลอั น ควรเชื่ อ ว่ า ผู้ ขั บ ขี่ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ต้ อ งหาได้ ใ ช้
ความระมั ด ระวั ง ตามความในมาตรา 32 แล้ ว ให้ พ นั ก งานสอบสวนมี อ านาจปล่ อ ยตั ว ผู้ ต้ องหา
ไปชั่วคราวโดยไม่มีประกันได้ เมื่อผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ
มาตรา 146 เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้รับในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด
หรือในท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ให้แบ่งให้แก่กรุ งเทพมหานครหรือเทศบาล
ในจังหวัดนั้นเพื่อใช้ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจราจร ในอัตราร้อยละห้าสิบของจานวนเงินค่าปรับ
หรือให้ตกเป็นของท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดทั้งหมด
การตั้งด่านถูกกฎหมาย
สานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ
จุดสกัด ที่มีคานิยามแตกต่างกันไป โดยแบ่งความหมายของด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ไว้อย่างชัดเจน
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(1) ด่านตรวจ หมายถึง สถานที่ทาการที่เจ้าพนักงานตารวจออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อ
จับกุมผู้กระทาความผิดในเขตทางเดินรถ (ความหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522) หรือทางหลวง
(ความหมายตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535) โดยระบุสถานที่ไว้ชัดแจ้งเป็นการถาวร การตั้งด่านตรวจ
จะต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือผู้มีอานาจ
(2) จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานตารวจออกมาปฏิบัติหน้ าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุม
ผู้กระทาความผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีกาหนดระยะเวลา
เท่าที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
แล้ว จะต้องยุบเลิกจุดตรวจดังกล่าวทันที
(3) จุดสกัด หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานตารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทา
ความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว
และจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จภารกิจดังกล่าว
(4) การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด คือ ห้ามมิให้ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด ในเขตทางเดินรถ
หรือทางหลวง แต่ยกเว้นตามด้านล่าง
(5) ด่านตรวจ การตั้งด่านตรวจจะกระทาได้ ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือผู้ มีอานาจตาม
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือ กอ.รมน. แล้วแต่กรณี
(6) จุ ดตรวจ การตั้ งจุ ดตรวจจะต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากผู้ บั งคั บบั ญชาตั้ งแต่ ชั้ น ผบก. ขึ้ นไป
โดยพิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นอย่างยิ่ง และต้องมีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
(7) จุดสกัด จะตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือจาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น และจะต้องได้รับ
อนุ มัติจากผู้ บั งคับบั ญชา ตั้งแต่ระดับหั วหน้าสถานีตารวจ หรือผู้ รักษาการแทนขึ้นไป โดยมีกาหนด
ระยะเวลาเวลาเท่าที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือจาเป็นเร่งด่วนดังกล่าวยังคงมีอยู่เท่านั้น
(8) การปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด จะต้องมีนายตารวจชั้นสัญญาบัตร
ระดับตั้งแต่รองสารวัตรขึ้นไปเป็นหัวหน้า และจะต้องแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
(9) การปฏิบัติในการตรวจค้น จับกุม ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดีว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัด
(10) ที่ด่านหรือจุดตรวจ ต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายการจราจรว่า “หยุด” โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจ จะต้องมีในการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร
(11) ในเวลากลางคืน จะต้องมีแสงไปส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า
150 เมตร ก่อนถึงจุดตรวจ และให้มีแผ่นป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตาแหน่ งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตารวจที่ประจาด่านตรวจและจุดตรวจดังกล่ าว นอกจากนั้นให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความว่า “หากพบ
เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้แจ้งผู้บังคับการ โทร…” (ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของ ผบก.ไว้)
ข้อความดังกล่าวข้างต้นให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร
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(12) ให้หัวหน้าสถานีตารวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ที่ใช้สาหรับ
การตั้งจุดตรวจไว้อย่างครบถ้วน และพร้อมใช้การได้ตลอดเวลา
(13) การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยใกล้เคียงชัดเจน
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งหน่ วยที่ มี เขตพื้ นที่ รั บผิ ดชอบติ ดต่ อกั น โดยให้ ผบก.น., ภ.จว., ทล. และ จร.
เป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนดแผนการตั้งจุดตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ และ รอง ผบช.น., ภาค 1-9 และ ก.
ที่รับผิดชอบงานจราจร เป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนดแผนการตั้งจุดตรวจในภาพรวมของหน่วย เพื่อมิให้
เกิดการซ้าซ้อน ทาให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
2.9.5 แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปองค์กรตารวจ ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้ดาเนินการปฏิรูประบบงานตารวจ โดยได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
ยกร่างการปฏิรูปเป็น ๖ ด้าน และต่อมารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สั่งการ
ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ให้ ส านักงานตารวจแห่ งชาติ
เร่งรัดปฏิรูปการทางานของสถานีตารวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ
ต่ อ มา ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ได้ เ สนอแนวทางการยกระดั บ การบริ ก ารประชาชน
ของสถานี ตารวจต่ อคณะกรรมการขั บ เคลื่ อนและปฏิรูป การบริห ารราชการแผ่ น ดินฯ คณะที่ 5
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 1/ 2560 เ มื่ อ วั น ที่ 9 ม ก ร า ค ม 2560 โ ด ย มี ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานที่ประชุมเห็นชอบแนวทางดังกล่าว ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ จึงได้มีหนังสือที่ 0007.13/130 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 กาชับแนวทางการยกระดับการ
บริการประชาชนของสถานีตารวจ ให้หน่วยถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
แนวทางการเสริมสร้างการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ
หลักการ
1) ผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ/ตารวจภูธรภาค มีอานาจในการบริหารงานบุคคล
จะต้ อ งน าผลการติ ด ตาม รั บ ฟั ง ความพึ ง พอใจของประชาชน มาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาใน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปธรรมด้วย
2) ผู้บังคับบัญชาระดับตารวจภูธรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับสถานีตารวจจึงต้อง
เป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นในการควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ข องสถานี ต ารวจให้ เ ป็ น ไปตาม
แนวทางการปฏิบัตินี้อย่างใกล้ชิด
3) หัวหน้าสถานีตารวจเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนแนวนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ หัวหน้าสถานี ตารวจ จึงต้องใช้
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ศักยภาพและภาวะผู้นา เพื่อพิสูจน์ตัวเองในการนาการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติ ความประพฤติ และ
วิธีป ฏิบั ติร าชการของตารวจในสถานีตารวจ ด้ว ยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โดยต้องบริห ารงานภายใต้
ข้อจากัดต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะเป็นเครื่องพิสูจน์
ศักยภาพของหัวหน้าสถานีตารวจแต่ละคน
4) เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีตารวจจะต้องมีบุคลิกภาพ ดังนี้
4.1) ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน
4.2) กิ ริ ย า วาจา สุ ภ าพ อ่ อ นโยน ด้ ว ยการทั ก ทายประชาชนก่ อ นโดยแสดง
ความเคารพกันตามแบบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดี เช่น ยกมือไหว้ผู้ที่อาวุโสกว่า เป็นต้น
4.3) แสดงออกถึงความใส่ใจ กระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน
4.4) ให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิดความน่าเคารพยาเกรง ไม่แสดงกิริยาท่าทาง
ในลักษณะที่หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน เช่น ยืนกอดอกขณะสนทนากับประชาชน
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จุดเน้นการปฏิบัติของแต่ละสายงาน

2.10 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจ
“คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม” เป็ น หลั ก การพื้ น ฐานส าคั ญ ที่ น ามาใช้ ป ฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ สานักงาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ ก าหนดนโยบายการบริ ห ารราชการ โดยยึ ด ถื อ ประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของข้าราชการตารวจ ซึ่งมีความสอดคล้องตามนโยบายของ คสช. เพื่อผลักดันให้ตารวจ
ทุกนายขับเคลื่อนการทางานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางของ ป.ป.ช. ซึ่งกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
ในทุกมิติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการปลูกจิตสานึก สร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ให้ดารงตนอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้อง ปรับทัศนคติให้มีค่านิยมความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย ประหยัด ตามหลักปรั ชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หั ว
รั ช กาลที่ 9 ได้ มี พ ระราชด ารั ส ที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไว้ ต อนหนึ่ ง เนื่ องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความว่า “...คนเราถ้าพอใจใน
ความต้องการ ก็มีความโลภน้ อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้ อย ถ้าทุกประเทศมี
ความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง
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ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่ เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ ตามอัตภาพ...”
นอกจากนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ ยังได้ส่งเสริม ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และจัดทาประมวล “จริยธรรมตารวจ”
ให้ กับ ข้าราชการตารวจทุ กนายเพื่อ ให้ เ กิด การปฏิบั ติอ ย่างทั่ว ถึ ง บังคับใช้อย่างจริงจัง รวมถึง มี
การอบรมอย่ างต่อเนื่ อง อีกทั้งยั งจัดให้ มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตารวจที่ ประพฤติดีมี
จริ ย ธรรมให้ เ ป็ น ต้ น แบบแก่ ต ารวจทุ ก นายทั่ ว ประเทศ โดยมี ก ารริ เ ริ่ ม “โครงการต ารวจสี ข าว
ดาวคุณธรรม” เพื่อเน้นย้าทุกหน่วยให้ความสาคัญเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเป้าหมายหลักคือ
“การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้เป็นที่พึ่งของประชาชน” ให้สมกับปณิธานตามอุดมคติตารวจที่ว่า
“เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
กรุณาปราณีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
ไม่มักมากในลาภผล
มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ดารงตนในยุติธรรม
กระทาการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต”
2.10.1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.2553
(แนบท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553)
ด้วยสานักงานตารวจแห่งชาติมีอานาจและหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย
ส าหรั บ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ พระราชิ นี พระรั ช ทายาท ผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น ป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย และดาเนินการเพื่อนาผู้กระทาผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม
ดังนั้ น เพื่อให้ การปฏิบั ติตามอานาจหน้าที่ของส านักงานตารวจแห่ งชาติมีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผ ล และประชาชนมี ความศรัทธาเชื่ อมั่ น จึงจาเป็นต้องก าหนดประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ เป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตารวจให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณที่ดีและเป็นมาตรฐาน
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ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 มาตรฐานคุ ณ ธรรม และอุ ด มคติ ข องต ารวจ เป็ น เครื่ อ งเหนี่ ย วรั้ ง
ให้ ข้ า ราชการต ารวจอยู่ ในกรอบของศี ล ธรรมและคุ ณ ธรรม ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ นแนวทางชี้นาให้
ข้าราชการตารวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ประกอบด้วย
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมตารวจ คือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตน
และปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
(2) จรรยาบรรณของตารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติ
หน้าที่ของวิชาชีพตารวจที่ข้าราชการตารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของข้าราชการตารวจและวิชาชีพตารวจ
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจนี้
“การไม่เลือกปฏิบัติ ” หมายความว่า การไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่ว นตัว
ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากชาติกาเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ
การศึกษา ความเห็ น ทางการเมื องหรื อ ความเห็ น อื่น ความนิยมทางเพศส่ ว นบุ คคล ความพิก าร
สภาพร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน์ ” หมายความว่ า เงิ น ทรั พ ย์ สิ น บริ ก าร ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงาน
สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์อื่นใดหรือคามั่นสัญญาที่จะให้หรือจะได้รับสิ่งดังกล่าวในอนาคตด้วย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความว่า การปฏิบัติหรือกระทาใด ๆ ต่อร่างกายหรือ
จิตใจของบุคคลในลักษณะที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส หรือ
ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข้อ 3 ข้าราชการตารวจต้อ งเคารพและปฏิบั ติตามประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจอย่ า งเคร่ ง ครั ด เมื่ อ ตนได้ ล ะเมิ ด ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทันที
หากไม่แน่ใจว่าการที่ตนได้กระทาหรือตัดสินใจ หรือจะกระทาหรือจะตัดสินใจเป็นหรือจะ
เป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจหรือไม่
ให้ข้าราชการตารวจนั้นปรึกษาหารื อผู้บังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาตาม
กฎ ก.ตร. ข้อ 8 วรรคสาม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตารวจ
ข้อ 4 ข้าราชการตารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
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(1) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม
(2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
(3) การอดทน อดกลั้ น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่ ว งความสั จสุ จริ ต ไม่ว่าด้ว ยเหตุ
ประการใด
(4) การรู้ จั ก ละวางความชั่ ว ความทุ จ ริ ต และรู้ จั ก สละประโยชน์ ส่ ว นน้ อ ยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
ข้ อ 5 ข้ า ราชการต ารวจพึ ง ยึ ด ถื อ อุ ด มคติ ข องต ารวจ 9 ประการ เป็ น แนวทางชี้ น า
การประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้
(1) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
(2) กรุณาปราณีต่อประชาชน
(3) อดทนต่อความเจ็บใจ
(4) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
(5) ไม่มักมากในลาภผล
(6) มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
(7) ดารงตนในยุติธรรม
(8) กระทาการด้วยปัญญา
(9) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
ข้อ 6 ข้าราชการตารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลก
ทันเหตุการณ์ และมีความชานาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้
เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ธรรมเนี ย มการปฏิ บั ติ ข องส่ ว นราชการในกระบวนการยุ ติ ธ รรมอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตน เพื่ อ สามารถประสานงานได้ อ ย่ า งกลมกลื น
แนบเนียน และเป็นประโยชน์ต่อราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ส่วนที่ 2
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
ข้อ 7 ข้าราชการตารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใด
ล่วงละเมิด
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(2) สนั บ สนุ น การเมืองประชาธิป ไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ พรรค
การเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
ข้ อ 8 ข้ า ราชการต ารวจต้ อ งเคารพสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 9 ข้าราชการตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่ างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นสาคัญ ซึ่งต้อง
ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรวดเร็ ว กระตื อ รื อ ร้ น รอบคอบ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
และเป็นธรรม
(2) ปฏิบั ติห น้ าที่ด้ว ยความวิริ ย ะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสี ยสละ ใช้ปฏิภ าณไหวพริ บ
กล้าหาญและอดทน
(3) ปฏิบั ติห น้ าที่ด้ว ยความรั บ ผิ ดชอบ ความเต็มใจ ไม่ล ะทิ้งหน้าที่ ไม่ห ลี กเลี่ ยงหรือปัด
ความรับผิดชอบ
(4) ดูแลรั กษาและใช้ทรัพย์ สิน ของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
(5) รั ก ษาความลั บ ของทางราชการ และความลั บ ที่ ไ ด้ ม าจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม
หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ กาหนด
ข้อ 10 ข้าราชการตารวจต้องมีจิตสานึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชน
ศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(1) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชน ผู้รับบริการ
รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
(2) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทาง
ไม่สุ ภ าพหรื อไม่ ให้ เ กีย รติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยค า กริยา หรือท่าทาง ที่มีลั กษณะหยาบคาย ดูห มิ่น
หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) เอื้ อ เฟื้ อ สงเคราะห์ และช่ ว ยเหลื อ ประชาชนเมื่ อ อยู่ ใ นฐานะที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
ความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภั ยอื่น ๆ ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทาผิดกฎหมายหรือไม่
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(4) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องดาเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน
ข้อ 11 ข้าราชการตารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ของตน
แสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
(2) ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ของตน
ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระทาของข้าราชการตารวจหรือ
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ อื่น อัน เป็ น ผลให้ การตัดสิ นใจ การใช้ดุล พินิจ หรือการกระทาของผู้ นั้นสู ญ เสี ย
ความเที่ยงธรรมและยุติธรรม
(3) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้นต้องมี
มูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกาหนดเว้นแต่ญาติซึ่งให้
โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการให้โดยธรรมจรรยา
(4) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน
(5) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(6) ดารงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตาแหน่งหน้าที่ ไม่ทาผิดกฎหมายแม้เห็นว่า
เป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน
ข้ อ 12 ข้ า ราชการต ารวจต้ อ งภาคภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ กล้ า ยื น หยั ด กระท าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
ดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตารวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและ
ศีลธรรม
(3) ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ให้ทักท้วงเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น หรือทาให้สูญเสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ข้อ 13 ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
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(1) ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ น าและเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี รวมทั้ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและที่ พึ่ ง
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) หมั่น อบรมให้ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชายึด ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
(3) ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
(4) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด
และปราศจากความลาเอียง
ข้อ 14 ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการตารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
(3) ปฏิบัติต่อผู้บังคับ บั ญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมีน้าใจ รักใคร่สมานฉั นท์
และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
(4) อุทิศตนเอง ไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดความสาเร็จ
ของงานและชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง
ข้อ 15 ข้าราชการตารวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
(2) จรรยาบรรณของตารวจ
ข้อ 16 ข้าราชการตารวจจะต้องสานึกในการให้บริการประชาชนด้านอานวยความยุติธรรม
และความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย์ สิ น ให้ ส อดคล้ องกับรัฐ ธรรมนูญและสิ ทธิมนุษยชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
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(1) อานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร
หรือติดต่อราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชน
เสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย
(2) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้ เกิดความน่าเคารพยาเกรง ไม่ใช้ถ้อยคา
กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องดารงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
(4) พกพาอาวุ ธ ตามระเบี ย บแบบแผน ไม่ จั บ หรื อ ถื อ อาวุ ธ หรื อ เล็ ง อาวุ ธ ไปยั ง บุ ค คล
โดยปราศจากเหตุอันสมควร
(5) พกพาเอกสารหรือตราประจาตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจาตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ
ข้อ 17 เมื่อเข้าจับกุมหรือระงั บการกระทาผิด ข้าราชการตารวจต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(1) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา
(2) ยื น หยั ด เจตนารมณ์ ใ นการรั ก ษากฎหมายให้ ถึ ง ที่ สุ ด และด าเนิ น การตามกฎหมาย
ต่อผู้กระทาความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคานึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
(3) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติ แล้วไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทา
ความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้
ข้อ 18 ข้าราชการตารวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กาลัง หรือความรุนแรงเป็นมาตรการ
ที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตารวจอาจใช้อาวุธ กาลัง หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจาเป็นภายใต้
กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผู้กระทาความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้
ขัดขวางการจับกุม หรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต
เมื่อมีการใช้อาวุธ กาลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการ
ตารวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ข้อ 19 ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคา หรือการซักถาม
ผู้กระทาความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือ
บุคคลอื่น ข้าราชการตารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ตารวจ รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้ อเท็จจริงและธารงไว้ซึ่งความยุติธรรม
ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม่ ท าการทารุ ณ หรื อ ทารุ ณ กรรมต่ อ บุ ค คล หรื อ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์
กับบุคคลนั้น
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(2) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณกรรมต่อ
บุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
(3) ไม่กระทาการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อานาจที่มิชอบ หรือแนะนาเสี้ยมสอนบุคคลให้
ถ้อยคาอันเป็นเท็จหรือปรักปราผู้อื่น
(4) ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคา
(5) ไม่ใช้อานาจที่มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ข้อ 20 ข้าราชการตารวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัด
ตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ
แบบแผน
(2) ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย
(3) จั ดให้ บุ คคลได้รับ การรั กษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี
เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ
(4) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่ ว มกับผู้ กระทาความผิ ดที่ เป็นผู้ ใหญ่ห รื อไม่คุม ขัง ผู้ ห ญิ ง
ร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ข้อ 21 ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการตารวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19 หรือจาก
การปฏิบัติหน้าที่อื่น ข้าราชการตารวจจะต้องรักษาข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัด
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษทั้งต่อ
ผู้เสียหายหรือผู้กระทาความผิด ข้าราชการตารวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้ นได้ต่อเมื่อมีความจาเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์ในราชการตารวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการดาเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธารทิ พ ย์ ศรจอน (2550) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การประเมิ น โครงการพั ฒ นาสถานี ต ารวจ
เพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตารวจนครบาลประชาชื่น โดยผลการศึกษาพบดังนี้
1) ข้าราชการตารวจสถานีตารวจนครบาลประชาชื่น เห็นด้วยว่าโครงการพัฒนาสถานีตารวจ
เพื่อประชาชนมีผลสาเร็จในระดับสูง ขณะที่ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการฯ นี้ในระดับปานกลาง
2) กลุ่ ม ต ารวจกั บ ประชาชน มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ในด้ า นบริ บ ท ผลผลิ ต และ
มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ
พกรณ์ รั ก ษาชาติ (2552) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง อาชญากรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ : กรณี ศึ ก ษา
อาชญากรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า
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1) ข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ เ พศชาย มี อ ายุ 40 ปี
ขึ้นไป โสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ เฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาท ต่อเดือน และเคย
ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต มากกว่า 3 ครั้ง
2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้ เครื่อง PC ในการเชื่อมต่ อ
อินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ Modem ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกวัน ๆ ละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตจากที่ทางานเพื่อค้นหาข้อมูล จากเว็บไซต์ www.google.com ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น แต่ ไ ม่ เ คยใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต แอคเคาน์ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และมี ก ารดาวน์ โ หลดซอฟแวร์
จากอินเทอร์เน็ตบางครั้งบางคราว มีการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและทาการอัพเดทโปรแกรมแอนตี้
ไวรั ส ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารแจ้ ง อั พ เดท นอกจากนี้ ปั ญ หาที่ ส ร้ างความเสี ย หายต่ อ ผู้ ใ ช้ ง านอิ นเทอร์เน็ต
คือ ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ทั้งยังพบว่า ส่ วนใหญ่ไม่มีการสร้างตารางเวลาในการบันทึกข้ อมูลและ
การตรวจสอบพื้นที่ว่างภายในแม่ข่าย นาน ๆ ครั้ง จะมีหน่ วยงานในการจัดการ และบารุงรักษา
เครื่ องแม่ข่ ายส่ ว นใหญ่ มีร ะบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ของข้อ มูล อิเล็ กทรอนิกส์ แต่ไม่มี
การแจ้งข่าวสารหรืออบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนจากอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
3) ข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ ังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการก่อ
อาชญากรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นกฎหมาย และด้ า นรู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารก่ อ อาชญากรรม
อิเล็กทรอนิกส์
4) ระดับความคิดเห็นต่อปั ญหาอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตของ
ข้าราชการ และเจ้าหน้ าที่สังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยเฉพาะแนวโน้ม
ความรุนแรงและผลกระทบของอาชญากรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5) ปัจจัยที่มีผลต่อการก่ ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ การเปิดรับและตอบกลับอีเมล์
จากผู้ ไ ม่ รู้ จั ก คลิ ก ลิ ง ค์ บ นหน้ า ต่ า งหรื อ ป๊ อ บอั พ ขึ้ น การใช้ บ ริ ก ารธนาคารผ่ า นร้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
คาเฟ่ การส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินให้ กับบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก การไม่มีข้อมูลสารองและ
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กับอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ยงยุทธ ฉายแสง และวรรณวีร์ บุญคุ้ม (2553) ได้ศึกษาเรื่อ ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในสถานีตารวจภูธร จังหวัดนครปฐม โดยผลการศึกษาพบดังนี้
1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในสถานีตารวจภูธรจังหวัด
นครปฐม จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ตารวจ พบว่า แตกต่างกันตามตาแห น่ง
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านการมีส่วนร่ว ม
ผู้บังคับหมู่ รองสารวัตร และรองผู้กากับการมีส่วนร่วมมากกว่าผู้กากับการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาและสายงานที่รับผิดชอบพบว่า ไม่แตกต่างกัน
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2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรในสถานีตารวจภูธรจังหวัด
นครปฐม จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน พบว่า แตกต่างกันตามระดับการศึกษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรมากกว่าประชาชนที่มีการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง ในภาพรวมและรายด้ าน อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 และเมื่ อ
เปรียบเทียบตามเพศ อายุ และอาชีพพบว่า ไม่แตกต่างกัน
เอกสุริยงค์ วุฒิ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน
ของสถานีตารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน โดยผลการศึกษาพบดังนี้
1) การดาเนินโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชนสถานีตารวจภูธรแม่ฮ่องสอนบรรลุ
ประสิทธิผลระดับไม่สูงมาก
2) ประชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของสถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ ง
แม่ฮ่องสอนไม่มาก
3) ประชาชนผู้ใช้บริการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่ควรปรับปรุงเอาไว้หลายอย่าง
เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีข้อเสนอแนะ
ทางด้านให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ทุกคน ควรพูดจาสุภาพ
กับผู้มาติดต่อควรปฏิบัติหน้าที่ตามความยุติธรรม การปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ดีมาก ควรมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ควรมีความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ควรพูดจาสุภาพกว่านี้
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานีตารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มีข้อเสนอแนะทางด้านมี
ความร่มรื่น ควรทาที่จอดรถเพิ่ม บริเวณสะอาดดี รอบสถานีควรมีการทาความสะอาด เพิ่มที่ทิ้งขยะ
ตามจุดต่าง ๆ ควรปลูกต้นไม้และดอกไม้ให้มากขึ้น ให้มีลานกีฬาในสถานีสาหรับเด็กเล่น ให้ปรับ
ภูมิทัศน์ของสถานีอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้มีข้อเสนอแนะทางด้านควรรับฟังปัญหาของประชาชนให้มากกว่านี้
ให้ ก วดขั น การขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ข องนั ก เรี ย น ควรให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การจราจร และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
สุ ม ตริ สุ ว รรณ และคณะ (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายที่ มี ต่ อ
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสอบสวนประจ าปี บั ญ ชี 2557 โดยผลการศึ ก ษาพบดั ง นี้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม คื อ ประชาชนในฐานะผู้ เสี ยหายที่ม าแจ้ง ความร้ อ งทุ กข์ ต่ อ พนั ก งานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน มีจานวน 1,980 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 1,095 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.3 อายุเฉลี่ย 39.94 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19,017.29 บาท ประกอบอาชีพรับจ้าง
จานวน 541 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 553 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9
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นั บ ถือศาสนาพุทธ จ านวน 1,748 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 สถานภาพสมรส จานวน 1,285 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.9 พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย นอกชุ ม ชนเมื อ งหรื อ นอกเขตเทศบาล จ านวน 1,057 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.4 มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเรื่องลั กทรัพย์ จานวน 732 คน
คิดเป็นร้อยละ 37.0 ผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนสั่งฟ้อง จานวน 731 คน คิดเป็นร้อยละ
36.9
ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจาปีบัญชี 2557
ในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 71.2 โดยประชาชนในเขตพื้นที่ตารวจภูธร
ภาค 9 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสอบสวนประจ าปี บั ญ ชี 2557 มากที่ สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ ตารวจภูธรภาค 2 คิดเป็นร้อยละ 75.1 และตารวจภูธรภาค 8
คิดเป็นร้อยละ 74.7 ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า ประชาชนในเขตพื้ นที่ตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจาปีบัญชี 2557 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
90.3 รองลงมา คือ ตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 88.8 และตารวจภูธรจังหวัดสงขลา
คิดเป็นร้อยละ 88.7 ตามลาดับ
วิทยา ราชแก้ว (2558) ได้ ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ตารวจฝ่ายสืบสวน กองกากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผลการศึกษาพบดังนี้
1) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน เกิ ด จากการขาดเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ น
การปฏิบัติงาน ขาดความทันสมัยด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีความพร้อมในการใช้งาน เช่น
ยานพาหนะน้ามันเชื้อเพลิงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความเครียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องทาการ
จ่ายเอง ส่วนอาวุธปืน วิทยุสื่อสาร ควรพัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้งาน และให้เพียงพอกับกาลังพล
2) แนวทางการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานของตารวจฝ่ ายสื บสวนกองก ากั บ
การสืบสวนตารวจภูธรร้อยเอ็ด ควรพัฒนาด้านนโยบายในการแต่งตั้งข้าราชการตารวจในระดับสูงที่มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณที่ขาดความต่อเนื่อง และการขาดกาลังพล
ระดับปฏิบัติการไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ทาให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรสอบถามปัญหาของงานที่ทาและ
สวัสดิการที่พักอาศัยให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานอยู่ และการพัฒนาการทางานโดยจัด
ให้มีการส่งไปฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ การก่ออาชญากรรมในปัจจุบัน
ซึ่งมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีมีรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลาทาให้การสืบสวนมีความยากขึ้น จึงควรให้มี
การอบรมด้านยุทธวิธีต่าง ๆ ในการสืบสวนให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้งานที่ออกมามี
ประสิทธิภาพ
กัมปนาท ปานสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยผลการศึกษาพบดังนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
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สถานีตารวจภูธรหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านการปฏิ บัติตามระเบียบวินัยของตารวจ
ความสนใจกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับ
ประชาชนได้ดี และความยุติธรรม อยู่ในระดับดี และมีทัศนคติต่อ ความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับปานกลาง

ส่วนความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตารวจ ในด้านการให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างก้าวหน้า
อยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประเภทของบริการ
ที่ เ คยติ ด ต่ อ แตกต่ า งกั น มี ทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าทัศนคติของประชาชนที่
มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง
เพ็ญพักตร์ ตันติดารงค์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของสานักงานตารวจแห่งชาติ : ศึกษากรณีศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน 191 ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบดังนี้ 1. ระดับความเห็นเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชน ในเรื่องของขั้นตอนการรับแจ้งเหตุโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือการแจ้งเหตุผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
191 มีกระบวนการขั้นตอนที่ง่ายและสั้น 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนใน
เรื่องของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือเจ้าหน้าที่ ประจาศูนย์รับ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 มีชานาญพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. ระดับความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องของ
คุณภาพการให้ บ ริ การของศูน ย์ รั บ แจ้ งเหตุฉุกเฉิน 191 โดยรวมอยู่ในระดับ พอใจ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
มีมารยาทในการตอบคาถาม และตรงประเด็น
นั น ท์น ภัส วงษ์พาณิทอักษร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ
การให้บริการของสถานีตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน: ศึกษากรณีสถานีตารวจบางบัวทอง
นนทบุรี โดยผลการศึกษาพบดังนี้
1) การปฏิบัติตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจบางบัวทอง
นนทบุรี ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง ซึ่งสามารถจัดเรียงจากคะแนนสูงสุดไปจนถึงต่าสุด
ได้ตามลาดับดังนี้ ด้านการอานวยความยุ ติธรรมทางอาญา, ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชน, ด้านการควบคุมและจัดการจราจร, ด้านการปรับปรุงสถานที่ทาการและ
สภาพแวดล้อม, ด้านการบริการทั่วไป และด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีตารวจบางบัวทอง นนทบุรีตาม
โครงการโรงพักเพื่อประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งสามารถจัดเรียงลาดับตามคะแนนในแต่ละ
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ด้านได้ดังนี้ ด้านความสะดวก รวดเร็ว , ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน, ด้านความเสมอภาคและ
เป็นธรรม และด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3) ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ และการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของสถานีตารวจบางบัวทอง นนทบุรี
4) ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจใน 6 ด้าน ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ได้แก่
การให้บริการทั่วไป, ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา, ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน, ด้านการควบคุมและจัดการจราจร, ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชน และด้ า นการปรั บ ปรุ ง สถานที่ ท าการและสภาพแวดล้ อ ม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีตารวจบางบัวทอง นนทบุรี
5) ข้อเสนอแนะที่ได้จากความคิดเห็นของประชาชนอันจะช่วยให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของสถานีตารวจบางบัวทอง นนทบุรี เพิ่มมากขึ้น คือ อยากให้เจ้าหน้าที่ตารวจมี
ความเป็นกันเอง สุภาพ อ่อนโยนด้วยความเป็นเพื่อนเป็นมิตร และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเคร่งครัดและตลอดเวลา
ชนณรงค์ วันชา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามตารวจชุมชน
(โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรมของตารวจภูธรภาค 4 โดยผลการศึกษาพบดังนี้
1) แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุส่งผลโดยตรง มี 4 ตัวแปร
ได้แก่ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้าน
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพตู้ ย ามต ารวจชุ ม ชน ( โคบั ง )
ในการป้องกันอาชญากรรมของตารวจภูธรภาค 4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามตารวจชุมชน (โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรม
ของตารวจภูธรภาค 4 เป็นกิจกรรมในการพัฒนา 14 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเอง
กิ จ กรรมพั ฒ นาจิ ต ใจ กิ จ กรรมการระดมสมองต้ น ไม้ แ ห่ ง ชี วิ ต กิ จ กรรมบทบาทสมมุ ติ กิ จ กรรม
การพัฒนาอารมณ์กิจกรรมการรับรู้บทบาทและหน้าที่ กิจกรรมพัฒนาการพูด กิจกรรมการบริการที่ดี
กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเองด้วยหน้าต่าง โจ ฮา รี กิจกรรมการสร้างขวัญกาลังใจ กิจกรรมการศึกษา
ดูงาน กิจกรรมสถานีไข่ลูกยอด กิจกรรมผสมคา ผสมคน กิจกรรม 5 ส.
3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒ นาประสิทธิภ าพข้าราชการตารวจผู้ ปฏิบัติงานตู้ยามต ารวจ
ชุมชน (โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรม โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ก่อนทดลองและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชยุต มารยาทตร์ และไชยา ยิ้มวิไล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสถานีตารวจตาม
หลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีตารวจนครบาล โดยผลการศึกษาพบดังนี้ การนาหลักธรรมาภิบาล
ของหัวหน้าสถานีตารวจนครบาล ได้แก่ ด้านภาวะผู้นา ด้านทรัพยากรการบริห าร ด้านนโยบาย
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การบริ ห าร ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
และด้ า นกระบวนการท างาน ปั ญ หาและอุ ป สรรค ได้ แ ก่ หั ว หน้ า สถานี ต ารวจไม่ มี ภ าวะผู้ น า
ขาดแคลนทรัพยากรการบริหาร นโยบายมากเกินไปและเปลี่ยนแปลงบ่อย มีสายการบังคับบัญชายาว
และกฎระเบียบมากเกินไป และประชาชนมีส่วนร่วมน้อย
สมหวั ง โอชารส และคณะ (2560) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพตารวจให้แก่นักเรียนนายสิบตารวจ โดยผลการศึกษาพบดังนี้ สถานภาพ
การเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักเรียนนายสิบตารวจในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมี ค วามส านึ ก ในความถู ก ต้ อ งและชอบธรรมในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ รั บใช้ ป ระชาชน
มี จิ ต สาธารณะเสี ย สละประโยชน์ ส่ ว นน้ อ ยของตนเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นใหญ่ ข องบ้ า นเมื อ ง
และมีความตระหนักในคุณค่าของการเป็นตารวจที่มีจริยธรรมอยู่ในระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้ าที่ในการปฏิบั ติงานด้ว ยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจมีความตระหนัก
ในปัญหาเชิงจริยธรรม และเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์เชิงจริยธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของ
คนไทยและมี ก ารน าคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจาวันในระดับปานกลาง คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพตารวจ ที่ควรปลูกฝังและเสริมสร้าง
ตามล าดั บ คื อ 1) ความรั บ ผิ ด ชอบ 2) ความซื่ อ สั ต ย์ 3) ความยุ ติ ธ รรม 4) ความอดทน อดกลั้ น
5) การมีระเบียบวินัยรูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพตารวจให้แก่
นักเรียนนายสิบตารวจ ควรทาทั้งระบบให้ครอบคลุม ดังนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตารวจที่ทิศทางที่
สอดคล้อง และเท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความต้องการของชุมชนและ
สังคมไทย
2) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) การพัฒนาครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
4) การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันกับหน่วยงานอื่น ๆ
5) การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็น
6) การปรับกระบวนทัศน์เพื่อเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมให้เ อื้อ ต่อ
การพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับวิชาการ
7) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
8) การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของ
วิชาชีพตารวจ ดังนี้สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพตารวจ สร้างความตระหนัก ในการมีจริยธรรม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชนกั บ ต ารวจ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
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ในหลักของคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของตารวจ จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพตารวจ
และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจาวัน
งานวิจัยต่างประเทศ
Elene Paryag และ Ashre Griffin (2011) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง อะไรที่ คุ ณ ควรรู้ เ กี่ ย วกั บ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ( What you need to know about cybercrime ) ผลการวิจัยพบว่ า
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีส่ วนรั บผิดชอบที่ส าคัญต่อการหยุดชะงักของระบบการทาหน้ าที่ ของ
คอมพิ ว เตอร์ ต ามปกติ แ ละท าให้ เ กิ ด การล่ ม สลายของหลายบริ ษั ท และหน่ ว ยงานส่ ว นบุ ค คล
งานวิ จั ยนี้ มี จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อหาข้ อมู ล เกี่ ยวกั บประเด็ นของอาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ ได้ แก่
คาจากัดความ กฎหมายที่บังคับใช้ การกระทาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนการป้องกัน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะงานวิจัยนี้จะเจาะลึกตัวอย่างหลักของอาชญากรรมในคอมพิวเตอร์
คือ การลอกเลียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับหรือ "แฮ็ก" รายงานจะแสดงการใช้และความคืบหน้า
ของเทคโนโลยีที่มีการขยายประเภทของอาชญากรรมที่แตกต่างกัน เช่นอาชญากรรมการโจรกรรมและ
การก่ อการร้ าย นอกจากนี้ รายงานนี้ จะแสดงข้ อมู ลทางสถิ ติ ซึ่ งจะท าให้ ทราบว่ าอาชญากรรมใน
คอมพิ วเตอร์ มี จ านวนเพิ่ มขึ้ นมากในช่ วงสิ บปี ที่ ผ่ านมา นอกจากนั้ นงานวิ จั ยได้ มี ข้ อเสนอแนะว่ า
การดาเนินการทางกฎหมายจะเพียงพอที่แต่ละประเทศจะป้องกันตนเองจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
นั้ นหมายถึ ง การป้ องกั นตนเอง (Self-protection) ยั งคงเป็ นมาตรการอั นดั บแรก และประชาชนที่
ดารงชีวิตประจาวันและประชาชนในภาคธุรกิจจาเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการศึกษาเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ต้องทาในแง่ของการป้องกันการกลายเป็นเหยื่อรายถัดไปของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การรับรู้ ขั้น
พื้นฐานนี้สามารถช่วยป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจควรให้
พนักงานของตนปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภั ยที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บไว้อย่าง
สมบูรณ์และเป็นความลับจะถูกเก็บไว้ตลอดเวลาเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
Matthew P.J.Ashby (2017) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การใช้ ป ระโยชน์ ข องกล้ อ ง CCTV
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นการสื บ สวนอาชญากรรม (The value of CCTV
surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal Analysis ) ผลการวิจัยพบว่ามีการวิจัย
เกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันอาชญากรรมจานวนมาก แต่ยังต้อง
ตระหนักว่ากล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือสาคัญในการสืบสวนด้วย การศึกษาครั้งนี้จึงได้พยายามที่จะระบุว่า
กล้องวงจรปิดนี้มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมในประเทศอังกฤษ
ในช่วงปี 2554 ถึง พ.ศ. 2558 กล้องวงจรปิดเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรมยกเว้นการครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิด
เป็นเครื่องมือสืบสวนที่มีประสิทธิภาพสาหรับอาชญากรรมหลายประเภท แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของ
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กล้ องวงจรปิ ดมี ข้ อจ ากั ดหลายประการโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งจ านวนพื้ นที่ ส าธารณะที่ ไม่ ครอบคลุ ม
และมีการกล่าวถึงคาแนะนาหลายประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กล้องวงจรปิดในการสืบสวนให้
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของเจ้าหน้าที่ระบุแหล่งที่มาของภาพกล้อง
วงจรปิด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจมีแนวโน้มที่จะร้องขอไปใช้กล้องวงจรปิดในกรณีที่เป็นอาชญากรรม
ร้ายแรงมากขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้กล้องวงจรปิดในกรณีที่ไม่รุนแรงที่จะเป็นประโยชน์เช่นเดียวกับ
ในกรณีที่รุนแรงมากขึ้น
Eva Krulichoya (2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
กั บ การรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งในประเทศยุ โ รป (The relationship between fear of crime and risk
perception across Europe ) แสดงว่าการเปรียบเทียบความหวาดกลัวอาชญากรรมข้ามพรมแดนได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักวิชาการเนื่องจากสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์นี้กับ
แต่ละบุ คคลและระดั บประเทศได้ อย่ างไรก็ตามบทบาทของความเสี่ ยงต่ อการตกเป็นเหยื่ อการรั บรู้
ในการสนับสนุนความกลัวในเรื่องอาชญากรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะต่าง ๆ ของประเทศมักถูกทอดทิ้ง
จากข้อมูลจาก European Social Survey รอบที่ 5 (ESS R5) จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการสารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวอาชญากรรมและการรับรู้ความเสี่ยงในบริบทของ 23 ประเทศในยุโรป
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความกลัวอาชญากรรมในทุกประเทศที่
ทาการวิเคราะห์แม้ว่าความสัมพันธ์จะแตกต่างกัน ประเทศที่มีอัตราการตกเป็นเหยื่อที่สูงขึ้ นแสดงถึง
ความสัมพันธ์ในระดับต่าระหว่างความกลัวอาชญากรรมและการรับรู้ความเสี่ยงในขณะที่ประเทศที่มีอัตรา
การตกเป็ นเหยื่ อที่ ต่ ากว่ าการรั บรู้ ความเสี่ ยงมี บทบาทส าคั ญในการสร้ างความกลั วอาชญากรร ม
แต่อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการว่างงานขนาดของประชากรผู้อพยพหรือความไม่เสมอภาค
ทางรายได้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของตารวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทาการศึกษาโดยทาการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ตามขอบเขตและวิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย ที่ ก าหนดเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 แบบการวิจัย
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ การดาเนินการวิจัยครั้งนี้จะให้ ที่ปรึกษา
ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระ (Third Party) ท าการศึ ก ษาโดยท าการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ตามขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจัยที่กาหนด

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ประชาชนทั่วไป, ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office)
และนอกสถานี ตารวจ, ประชาชนในฐานะผู้ เสี ยหายที่มาแจ้ งความร้ องทุ กข์ต่ อพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชน
ที่เป็ น อาสาสมัครตารวจชุมชนในเขตพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล ตารวจภูธรภาค 1 - 9
โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้ขนาดตัวอย่างจาก Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น
95% ที่มีขนาดประชากรจานวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 3% ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 1,111 คน แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแนวทางที่ชัดเจน จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 1,305 คน ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรตาม
หลักสถิติ อีกทั้งเพื่อให้เป็นตัวแทนประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง
รวมกลุ่ มตัว อย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้ น 13,050 คน รายละเอียดปรากฏตาม
ตาราง
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ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
บก.ละ 3 สถานี
พื้นที่
จานวน (บก.)
(จานวนสถานี)
บช.น.
3
9
ภ.1
3
9
ภ.2
3
9
ภ.3
3
9
ภ.4
3
9
ภ.5
3
9
ภ.6
3
9
ภ.7
3
9
ภ.8
3
9
ภ.9
3
9
รวม
30
90

(จานวนคน
แต่ละสถานี)
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
1,450

รวม
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
1,305
13,050

ทั้งนี้ พื้นที่ 1 สถานีตารวจ ทาการศึกษาจากประชาชนทั่ว ไป 65 คน ประชาชนที่มาใช้
บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ 30 คน ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 20 คน ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด 20 คนและประชาชนที่เป็นอาสาสมัครตารวจชุมชน 10 คน

3.3 การสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วไป, ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office)
และนอกสถานี ต ารวจในการรั บ บริ ก ารสาธารณะ (งานจราจร, งานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พันธ์,
งานสายตรวจ), ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา
ไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชนที่เป็น
อาสาสมัครตารวจชุมชน โดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยเลื อก
ตั ว อย่ า งพื้ น ที่ ใ นเขตกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล จ านวน 3 กองบั ง คั บ การต ารวจนครบาล
ตารวจภูธรภาค 1 - 9 ตารวจภูธรภาค ๆ ละ จานวน 3 ตารวจภูธรจังหวัดหลังจากนั้นเลือกตัวอย่าง
พื้ น ที่ ในเขตกองบั ง คั บ การต ารวจนครบาล ๆ ละ 3 สถานี ต ารวจ และต ารวจภู ธ รจั งหวั ด ๆ ละ
3 สถานี ต ารวจ และการสุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยค านึ ง ถึ ง ความน่ า จะเป็ น ( Probability Sampling)
จากประชาชนในพื้นที่สถานีตารวจ ๆ ละ 145 คน
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ดาเนินการวิจัยด้วยเครื่องมือ (แบบสอบถาม) เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้สามารถแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน,
ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของข้ า ราชการต ารวจ
และความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ จุ ด ตรวจและจุ ด สกั ด ของต ารวจ
(สาหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตารวจที่รับการประเมิน)
ชุ ด ที่ 2 แบบส ารวจความคิด เห็ นเกี่ยวกับ ความเชื่ อมั่ นของประชาชนต่ อ การปฏิบั ติ ง าน
ของตารวจด้านการให้บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ
ชุดที่ 3 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
ชุ ด ที่ 4 แบบส ารวจความพึ ง พอใจกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชน
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชน
สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
ชุดที่ 5 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด)
ตารางที่ 3.2 ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม

ชุดที่ 1

ชุดที่ 1

ชุดที่ 1

ส่วนที่

ประเด็นคาถาม

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
, ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ การมี
ภาพรวม คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ และ
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ ง
ด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
2
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ป้ อ ง กั น ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรม
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
3
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวนข้อ
คาถาม

ค่าความ
น่าเชื่อถือ

46

0.91

7

0.70

13

0.72

4
6
3

0.75
0.73
0.78
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ตารางที่ 3.2 ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (ต่อ)
แบบสอบถาม

ชุดที่ 1

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ส่วนที่

ประเด็นคาถาม

ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ ย ว กั บ การมี คุ ณ ธ รรมจริ ย ธ รร ม ข อ ง
ข้าราชการตารวจ
- มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
4
- อุดมคติของตารวจ
- มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
- จรรยาบรรณของตารวจ
- การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของตารวจ
ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชน
5
เกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ จุ ด ตรวจ และ
จุดสกัดของตารวจ
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ภาพรวม ปฏิบั ติงานของต ารวจ (ด้านการให้ บริ การบน
สถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ)
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานี
ตารวจ
2
- การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจนอก
สถานีตารวจ
ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หาย (เกี่ ย วกั บ คดี
ภาพรวม
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
อาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ภาพรวม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่
พักอาศัย

จานวนข้อ
คาถาม

ค่าความ
น่าเชื่อถือ

17

0.89

3
4
3
3
4

0.83
0.84
0.86
0.86
0.79

9

0.75

16

0.86

7

0.71

9

0.75

12

0.91

13

0.92
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ตารางที่ 3.2 ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (ต่อ)
แบบสอบถาม

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ส่วนที่

ประเด็นคาถาม

จานวนข้อ
คาถาม

ค่าความ
น่าเชื่อถือ

3
3
3
4

0.89
0.84
0.87
0.74

8

0.78

- การสร้างเครือข่าย
- แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
2
- การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดี
ภาพรวม
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด)

3.5 เกณฑ์การให้คะแนน
ชุด ที่ 1 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน,
ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของข้ า ราชการต ารวจ และ
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ (ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตารวจที่รับการประเมิน) ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จานวน 12 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 ความคิดเห็ นเกี่ยวกั บความหวาดกลั ว ภัย อาชญากรรมของประชาชน
จานวน 7 ข้อ โดยแบ่งระดับความหวาดกลัวภัยเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึงหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด
และ 10 หมายถึงหวาดกลัวภัยมากที่สุด
หวาดกลัวภัยน้อยที่สุด
1

2

หวาดกลัวภัยมาก

หวาดกลัวภัยน้อย
3

4

5

6

7

หวาดกลัวภัยมากที่สุด
8

9

10

ส่ ว นที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม จานวน 13 ข้อ โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นและพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึง
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อมั่นและพึงพอใจมากที่สุด
เชื่อมัน่ และพึงพอใจน้อยที่สุด
1

2

เชื่อมัน่ และพึงพอใจน้อย
3

4

5

เชื่อมัน่ และพึงพอใจมาก
6

7

8

เชื่อมัน่ และพึงพอใจมากที่สุด
9

10
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ส่ วนที่ 4 ความคิ ดเห็ นหรื อความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ยวกั บการมี คุ ณธรรม
จริ ยธรรมของข้าราชการตารวจ จ านวน 17 ข้อ โดยแบ่งระดับความพึง พอใจเป็ น 10 ระดับ เช่น
1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจน้อยที่สุด
1

2

3

4

พึงพอใจมากที่สดุ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจน้อย
5

6

7

8

9

10

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุ ดตรวจ และจุ ดสกัดของตารวจ จ านวน 9 ข้อ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น
1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจน้อยที่สุด
1

2

3

4

พึงพอใจมากที่สดุ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจน้อย
5

6

7

8

9

10

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
ชุดที่ 2 แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของตารวจด้านการให้บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จานวน 13 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น และพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ
การปฏิบัติงานของตารวจ (ด้านการให้บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ) จานวน 16 ข้อ
โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นและพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึงความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
น้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อมั่นและพึงพอใจมากที่สุด
เชื่อมัน่ และพึงพอใจน้อยที่สุด
1

2

เชื่อมัน่ และพึงพอใจน้อย
3

4

5

เชื่อมัน่ และพึงพอใจมาก
6

7

8

เชื่อมัน่ และพึงพอใจมากที่สุด
9

10

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
ชุ ด ที่ 3 แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หาย (เกี่ ย วกั บ
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จานวน 13 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) จานวน 12 ข้อ โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น 10 ระดับ เช่น
1 หมายถึงความเชื่อมั่นน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อมั่นมากที่สุด

77

เชื่อมัน่ น้อย

เชื่อมัน่ น้อยที่สุด
1

2

3

4

เชื่อมัน่ มาก
5

6

7

เชื่อมัน่ มากทีส่ ุด
8

9

10

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
ชุด ที่ 4 แบบสารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่ วมของอาสาสมัค รตารวจชุมชนใน
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชน
สัมพัน ธ์ แ ละการมีส่วนร่ ว มของประชาชนในกิจการตารวจ (ส าหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จานวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นและพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจ
ชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงาน
ชุมชนสั มพัน ธ์และการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกิจ การตารวจ จานวน 13 ข้อ โดยแบ่ งระดั บ
ความพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจ
มากที่สุด
พึงพอใจน้อยที่สุด
1

2

3

4

พึงพอใจมากที่สดุ

พึงพอใจมาก

พึงพอใจน้อย
5

6

7

8

9

10

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
ชุ ด ที่ 5 แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) จานวน 8 ข้อ โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึง
ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อมั่นมากที่สุด
เชื่อมัน่ น้อย

เชื่อมัน่ น้อยที่สุด
1

2

3

4

เชื่อมัน่ มาก
5

6

7

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง

เชื่อมัน่ มากทีส่ ุด
8

9

10
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3.6 การเก็บข้อมูล
ให้ดาเนินการช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล และเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลต้องได้รับการอบรมก่อนการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ทั้งนี้ จะมีข้าราชการตารวจกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ เป็นผู้ตรวจสอบ และสังเกตการณ์/
กากับดูแล เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเท็จจริง

การอบรมก่อนเก็บข้อมูลภาคสนาม

การเก็บข้อมูลภาคสนามภายในพื้นที่ศึกษา

79

ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วันที่/เดือน
9 - 13 กรกฎาคม
2561

16-20 กรกฎาคม
2561

พื้นที่
บช.น. น.1
- สน.พญาไท
- สน.นางเลิ้ง
- สน.ชนะสงคราม
น.4
- สน.ลาดพร้าว
- สน.หัวหมาก
- สน.โชคชัย
น.9
- สน.ภาษีเจริญ
- สน.เพชรเกษม
- สน.หนองแขม
ภ.1 ปทุมธานี
- สภ.เมืองปทุมธานี
- สภ.ลาดหลุมแก้ว
- สภ.สามโคก
ลพบุรี
- สภ.เมืองลพบุรี
- สภ.ท่าโขลง
- สภ.ท่าวุ้ง
สิงห์บุรี
- สภ.เมืองสิงห์บุรี
- สภ.พรหมบุรี
- สภ.บางระจัน

จานวน
(ชุด)

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกนกพร คุ้มภัย
435
เบอร์ 0872414088
(145 คน
นายก่อเกียรติ ประวัติ
/ สถานี)
เบอร์ 0815406000
435
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
นางสาวกนกพร คุ้มภัย
435
เบอร์ 0872414088
(145 คน
นายก่อเกียรติ ประวัติ
/ สถานี)
เบอร์ 0815406000
435
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
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ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (ต่อ)
วันที่/เดือน
23-27 กรกฎาคม
2561

9 - 13 กรกฎาคม
2561

พื้นที่
ภ.2 ชลบุรี
- สภ.เมืองชลบุรี
- สภ.พนัสนิคม
- สภ.พานทอง
ฉะเชิงเทรา
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
- สภ.บางน้าเปรี้ยว
- สภ.บางคล้า
นครนายก
- สภ.เมืองนครนายก
- สภ.บ้านนา
- สภ.ปากพลี
ภ.3 นครราชสีมา
- สภ.เมืองนครราชสีมา
- สภ.ปากช่อง
- สภ.สีคิ้ว
สุรินทร์
- สภ.เมืองสุรินทร์
- สภ.ปราสาท
- สภ.พนมดงรัก
อานาจเจริญ
- สภ.เมืองอานาจเจริญ
- สภ.น้าปลีก
- สภ.หัวตะพาน

จานวน
(ชุด)

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกนกพร คุ้มภัย
435
เบอร์ 0872414088
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
นางสาวเฉลิมขวัญ ยศขุน
435
เบอร์ 0913810122
(145 คน
นางสาววิไลวรรณ สรรพศรี
/ สถานี)
เบอร์ 0922916971
นายปริยะ ภูโคกหิน
435
เบอร์ 0833429326
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
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ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (ต่อ)
วันที่/เดือน
16-20 กรกฎาคม
2561

30 กรกฎาคม – 3
สิงหาคม 2561

พื้นที่
ภ.4 ขอนแก่น
- สภ.เมืองขอนแก่น
- สภ.ชุมแพ
- สภ.หนองเรือ
มหาสารคาม
- สภ.เมืองมหาสารคาม
- สภ.บรบือ
- สภ.โกสุมพิสัย
หนองบัวลาภู
- สภ.เมืองหนองบัวลาภู
- สภ.นากลาง
- สภ.นาวัง
ภ.5 เชียงใหม่
- สภ.เมืองเชียงใหม่
- สภ.หางดง
- สภ.สารภี
ลาปาง
- สภ.เมืองลาปาง
- สภ.ห้างฉัตร
- สภ.เกาะคา
แพร่
- สภ.เมืองแพร่
- สภ.เด่นชัย
- สภ.สูงเม่น

จานวน
(ชุด)

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเฉลิมขวัญ ยศขุน
435
เบอร์ 0913810122
(145 คน
นางสาววิไลวรรณ สรรพศรี
/ สถานี)
เบอร์ 0922916971
นายปริยะ ภูโคกหิน
435
เบอร์ 0833429326
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
นางสาวกนกพร คุ้มภัย
435
เบอร์ 0872414088
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
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ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (ต่อ)
วันที่/เดือน

พื้นที่

6-10 สิงหาคม 2561 ภ.6 นครสวรรค์
- สภ.เมืองนครสวรรค์
- สภ.พยุหะคีรี
- สภ.เก้าเลี้ยว
พิจิตร
- สภ.เมืองพิจิตร
- สภ.ตะพานหิน
- สภ.บางมูลนาก
อุทัยธานี
- สภ.เมืองอุทัยธานี
- สภ.หนองขาหย่าง
- สภ.หนองฉาง
23-27 กรกฎาคม
ภ.7 นครปฐม
2561
- สภ.เมืองนครปฐม
- สภ.สามพราน
- สภ.พุทธมณฑล
สมุทรสาคร
- สภ.เมืองสมุทรสาคร
- สภ.บางโทรัด
- สภ.กระทุ่มแบน
สมุทรสงคราม
- สภ.เมืองสมุทรสงคราม
- สภ.อัมพวา
- สภ.บางคนที

จานวน
(ชุด)

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวกนกพร คุ้มภัย
435
เบอร์ 0872414088
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
นายก่อเกียรติ ประวัติ
435
เบอร์ 0815406000
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
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ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (ต่อ)
วันที่/เดือน
30 กรกฎาคม – 3
สิงหาคม 2561

6 – 10 สิงหาคม
2561

9 - 27 กรกฎาคม
2561

6 – 10 สิงหาคม
2561

พื้นที่
ภ.8 นครศรีธรรมราช
- สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
- สภ.ทุ่งสง
- สภ.ชะอวด
ชุมพร
- สภ.เมืองชุมพร
- สภ.ปากน้าชุมพร
- สภ.บ้านวิสัยเหนือ
ระนอง
- สภ.เมืองระนอง
- สภ.ปากน้า
- สภ.ราชกรูด
ภ.9 สงขลา
- สภ.เมืองสงขลา
- สภ.หาดใหญ่
- สภ.นาหม่อม
ปัตตานี
- สภ.เมืองปัตตานี
- สภ.โคกโพธิ์
- สภ.แม่ลาน
สตูล
- สภ.เมืองสตูล
- สภ.ท่าแพ
- สภ.ละงู
รวม 13,050 ชุด

จานวน
(ชุด)

ผู้รับผิดชอบ

นายก่อเกียรติ ประวัติ
435
เบอร์ 0815406000
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
435
(145 คน
/ สถานี)
นายก่อเกียรติ ประวัติ
435
เบอร์ 0815406000
(145 คน
/ สถานี)
ชื่อ นางสาวภควดี
435
ประดับเพชรรัตน์
(145 คน
เบอร์ 0811893154
/ สถานี)
นายก่อเกียรติ ประวัติ
435
เบอร์ 0815406000
(145 คน
/ สถานี)
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้ ง นี้ จ ะทาการเก็ บ ข้ อมู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยโปรแกรมส าเร็ จรูป ส าหรั บ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จะทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ประมวลภาพการสังเกตการณ์
โดยคณะกรรมการจากกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
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ประมวลภาพการสังเกตการณ์
โดยคณะกรรมการจากกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสารวจความคิดเห็นด้านต่าง ๆ จากประชากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด ได้ข้อมูลจาก
การสารวจภาคสนามจานวนทั้งสิ้น 13,050 ชุด ซึ่งทีมสารวจข้อมูลภาคสนามได้ดาเนินการเก็บข้อมูล
ในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ เพื่อดาเนินการลงรหัสและนาข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์
โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ต ส าหรับ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริม าณ (Quantitative data
analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ t-test และ One-way
ANOVA จากผลการสารวจข้อมูลสามารถจาแนกจานวนชุดของแบบสารวจ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม
รายละเอียด
จานวนชุด
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน, ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ และความพึงพอใจของ
ชุดที่ 1
5,850
ประชาชนเกี่ย วกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ตารวจ (สาหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ใน
พื้นที่สถานีตารวจที่รับการประเมิน)
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
ชุดที่ 2
การปฏิบัติงานของตารวจด้านการให้บริการบนสถานีตารวจและ 2,700
นอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เสี ย หาย
ชุดที่ 3
1,800
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
แบบส ารวจความพึ งพอใจกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค ร
ชุดที่ 4
ตารวจชุ ม ชนในการรับ ผิ ด ชอบต่ อความปลอดภั ยในชี วิตและ
900
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย
แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา
ชุดที่ 5
1,800
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และ คดียาเสพติด)
รวมจานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น
13,050
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4.1 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง
เมื่ อ ท าการจ าแนกข้ อ มู ล ตามวั ต ถุป ระสงค์แ ล้ ว สามารถแบ่ งข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ าง
ออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มประชาชนทั่วไป จานวน 5,850 คน
2) กลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ จานวน 2,700 คน
3) กลุ่ มผู้ เสี ย หายเกี่ย วกับ คดี ประทุ ษ ร้ายต่อชีวิตร่างกาย เพศ และทรัพ ย์ จานวน
1,800 คน
4) กลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน จานวน 900 คน
5) กลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จานวน 1,800 คน
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป
ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป จานวน 5,850 คน มีดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ เฉลี่ย 33.59 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.27 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
มีงานทา
รวม
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

2,675
3,175
5,850

45.73
54.27
100.00

6
5,844
5,850

0.10
99.90
100.00

303
3,492
1,405
644
6
5,850

5.18
59.69
24.02
11.01
0.10
100.00
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูล
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
5,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
รวม
สถานภาพการสมรส
โสด
แต่งงานแล้ว
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
คู่สมรสเสียชีวิต
รวม

จานวน

ร้อยละ

66
165
319
852
4,182
266
5,850

1.13
2.82
5.45
14.56
71.49
4.55
100.00

24
1,140
3,607
1,079
5,850

0.41
19.49
61.66
18.44
100.00

5,117
318
415
5,850

87.47
5.44
7.09
100.00

2,430
3,319
95
6
5,850

41.54
56.74
1.62
0.10
100.00
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูล
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
รวม
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
เคย
ไม่เคย
รวม
การติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่เคย
เคยแจ้งความคดีอาญา
เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย
เคยถูกจับกุมในคดีอาญา
เคยถูกจับกุมในคดีจราจร
เคยถูกเรียกตรวจค้น
เคยขอความช่วยเหลือ
รวม

จานวน

ร้อยละ

3,102
2,748
5,850

53.03
46.97
100.00

760
5,090
5,850

12.99
87.01
100.00

3,035
60
1,081
18
1,269
12
375
5,850

51.90
1.00
18.50
0.30
21.70
0.20
6.40
100.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มประชาชนทั่วไป จานวน
5,850 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง จานวน 3,175 คน และเพศชาย จานวน 2,675 คน
กลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉลี่ย 33.59 ปี มีงานทาแล้ว จานวน 5,844 คน ไม่มีงานทา จานวน 6 คน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 3,492 คน ส่วนในด้านระดับ
การศึกษากลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ มี การศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี จ านวน 4,182 คน โดยกลุ่ มตั วอย่าง
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จานวน 3,607 คน สาหรับด้านศาสนา กลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ จ านวน 5,117 คน ด้ านสถานภาพการสมรส กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่
แต่งงานแล้ว มีจานวน 3,319 คน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
จานวน 3,102 คน ส าหรับด้านประสบการณ์ ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เคยมี
ประสบการณ์ ตกเป็ นเหยื่ ออาชญากรรม จ านวน 5,090 คน กลุ่ มตั วอย่างส่ วนใหญ่ ไม่ เคยติ ดต่ อหรื อ
ใช้บริการเจ้าหน้าที่ตารวจมีจานวน 3,035 คน
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4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ
ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ
ในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 2,700 คน มีดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
1,142
42.30
หญิง
1,558
57.70
รวม
2,700
100.00
อายุ เฉลี่ย 34.16 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.01 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
95
3.52
มีงานทา
2,605
96.48
รวม
2,700
100.00
อาชีพ
เกษตรกรรม
119
4.41
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1,068
39.56
1068
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
696
25.78
รับจ้าง
677
25.07
อื่นๆ
140
5.19
140
รวม
2,700
100.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
50
1.85
มัธยมศึกษาตอนต้น
179
6.63
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
476
17.63
อนุปริญญา/ปวส.
319
11.81
ปริญญาตรี
1,575
58.33
สูงกว่าปริญญาตรี
101
3.74
รวม
2,700
100.00
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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
135
5.00
5,001 – 15,000 บาท
736
27.26
15,001 – 25,000 บาท
1180
43.70
25,001 บาทขึ้นไป
649
24.04
รวม
2,700
100.00
ศาสนา
พุทธ
2,669
98.85
คริสต์
4
0.15
อิสลาม
22
0.81
อื่นๆ
5
0.19
รวม
2,700
100.00
สถานภาพการสมรส
โสด
1,145
42.41
แต่งงานแล้ว
1,471
54.48
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
64
2.37
คู่สมรสเสียชีวิต
20
0.74
รวม
2,700
100.00
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
1,461
54.11
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
1,239
45.89
รวม
2,700
100.00
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
เคย
283
10.48
ไม่เคย
2,417
89.52
รวม
2,700
100.00
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จากตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจ
และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 2,700 คนจากทั่วประเทศ
โดยแบ่ งเป็ น เพศหญิ ง 1,558 คน และเพศชาย จ านวน 1,142 คน มี อ ายุ โดยเฉลี่ ย 34.16 ปี
โดยกลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ มีงานทา จ านวน 2,605 คน อาชีพส่ วนใหญ่ ของกลุ่ มตัวอย่างประกอบรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 1,068 คน สาหรับด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 1,575 คน โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น ระหว่ า ง
15,001 – 25,000 บาท จานวน 1,180 คน สาหรับด้านศาสนากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
จานวน 2,669 คน ด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ แต่งงานแล้ว มีจานวน 1,471 คน
และส่ วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล จานวน 1,461 คน สาหรับด้านประสบการณ์
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
จานวน 2,417 คน
4.1.3 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย
ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย จานวน 1,800 คน สามารถอธิบายได้
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
1,025
56.94
หญิง
775
43.06
รวม
1,800
100.00
อายุ เฉลี่ย 34.73 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.04 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
70
3.89
มีงานทา
1,730
96.11
รวม
1,800
100.00
อาชีพ
เกษตรกรรม
80
4.44
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
808
44.89
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
524
29.11
รับจ้าง
119
6.61
อื่นๆ
254
14.11
ไม่ระบุ
15
0.83
รวม
1,800
100.00
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ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
176
9.78
มัธยมศึกษาตอนต้น
156
8.67
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
138
7.67
อนุปริญญา/ปวส.
140
7.78
ปริญญาตรี
1,032
57.33
สูงกว่าปริญญาตรี
158
8.78
รวม
1,800
100.00
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
183
10.17
5,001 – 15,000 บาท
404
22.44
15,001 – 25,000 บาท
875
48.61
25,001 บาทขึ้นไป
338
18.78
รวม
1,800
100.00
ศาสนา
พุทธ
1,771
98.39
คริสต์
15
0.83
อิสลาม
14
0.78
รวม
1,800
100.00
สถานภาพการสมรส
โสด
755
41.94
แต่งงานแล้ว
1,011
56.17
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
34
1.89
รวม
1,800
100.00
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
1,017
56.50
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
783
43.50
รวม
1,800
100.00
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ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
ผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน
ไม่ทราบ
432
24.00
สั่งฟ้อง
531
29.50
สั่งไม่ฟ้อง
1
0.06
อยู่ในระหว่างการสอบสวน
831
46.17
งดการสอบสวน
5
0.28
รวม
1,800
100.00
จากตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มผู้เสียหาย รวม 1,800 คน
จากทั่วประเทศ โดยแบ่ งเป็น เพศชาย 1,025 คน และเพศหญิง จานวน 775 คน มีอายุโดยเฉลี่ ย
34.73 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานทาแล้ว จานวน 1,730 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 808 คน สาหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 1,032 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จานวน 875 คน สาหรับด้านศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
นั บ ถือศาสนาพุ ทธ จานวน 1,771 คน ด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ แต่งงานแล้ ว
มี จ านวน 1,011 คน กลุ่ ม ตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย อยู่ ในเขตชุ ม ชนเมื อ ง/ในเขตเทศบาล
จ านวน 1,017คน ส าหรั บผลการด าเนิ นคดี ในชั้ นพนั กงานสอบสวน กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ ทราบว่ า
อยู่ระหว่างการสอบสวน จานวน 831 คน
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับฐานความผิดที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ส่วนใหญ่
จะเป็ น คดี ลั ก ทรั พ ย์ 1,073 คดี ท าร้ า ยร่ า งกาย 333 คดี เอกสารหาย 151 คดี ส่ ว นคดี อื่ น ๆ
ประกอบด้วยคดีต่าง ๆ ดังนี้
- ฉ้อโกง
จานวน 97 คดี
- เช็ค
จานวน 17 คดี
- ทะเลาะวิวาท
จานวน 15 คดี
- บุกรุก
จานวน 15 คดี
- ยักยอกทรัพย์
จานวน 52 คดี
- รถหาย
จานวน 16 คดี
- วิ่งราวทรัพย์
จานวน 31 คดี

96

4.1.4 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน
ผลการส ารวจข้อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม อาสาสมัค รต ารวจชุม ชน จานวน 900 คน
สามารถอธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
446
49.56
หญิง
454
50.44
รวม
900
100.00
อายุ เฉลี่ย 40.39 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.40 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
27
3.00
มีงานทา
873
97.00
รวม
900
100.00
อาชีพ
เกษตรกรรม
87
9.67
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
370
41.11
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
202
22.44
รับจ้าง
208
23.11
อื่นๆ
33
3.67
รวม
900
100.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
87
9.67
มัธยมศึกษาตอนต้น
89
9.89
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
144
16.00
อนุปริญญา/ปวส.
51
5.67
ปริญญาตรี
464
51.56
สูงกว่าปริญญาตรี
61
6.78
ไม่ระบุ
4
0.44
รวม
900
100.00
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ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
49
5,001 – 15,000 บาท
385
15,001 – 25,000 บาท
317
25,001 บาทขึ้นไป
141
ไม่ระบุ
8
รวม
900
ศาสนา
พุทธ
872
คริสต์
8
อิสลาม
20
รวม
900
สถานภาพการสมรส
โสด
257
แต่งงานแล้ว
589
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
46
คู่สมรสเสียชีวิต
8
รวม
900
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาลเขตเทศบาล
398
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
502
รวม
900
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
เคย
177
ไม่เคย
723
รวม
900

ร้อยละ
5.44
42.78
35.22
15.67
0.89
100.00
96.89
0.89
2.22
100.00
28.56
65.44
5.11
0.89
100.00
44.22
55.78
100.00
19.67
80.33
100.00

จากตารางที่ 4.5 อธิบ ายข้อมูล พื้นฐานของกลุ่ มตัว อย่างซึ่งได้จากกลุ่ มอาสาสมัครตารวจ
ชุมชน จานวน 900 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 454 คน และเพศชาย จานวน 446
คน มีอายุโดยเฉลี่ย 40.39 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานทาแล้ว จานวน 873 คน อาชีพส่วนใหญ่
ของกลุ่ มตั ว อย่ างมี อาชี พ รั บ ราชการ/รัฐ วิส าหกิ จ จานวน 370 คน ส าหรับ ด้านระดับ การศึ กษา
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กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ วนใหญ่ มี การศึ กษาอยู่ ในระดั บปริญ ญาตรี จานวน 464 คน โดยมีรายได้ ระหว่าง
5,001 – 15,000 บาท จานวน 385 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 872 คน ด้านสถานภาพ
การสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจานวน 589 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกชุมชนเมือง/
นอกเขตเทศบาล จานวน 502 คน สาหรับด้านประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จานวน 723 คน
4.1.5 กลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จานวน 1,800 คน
ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
485
26.94
หญิง
1,315
73.06
รวม
1,800
100.00
อายุ เฉลี่ย 39.14 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.17 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
39
2.22
มีงานทา
1,760
97.78
รวม
1,800
100.00
อาชีพ
เกษตรกรรม
6
0.33
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
207
11.50
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
239
13.28
รับจ้าง
1,348
74.89
รวม
1,800
100.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
133
7.39
มัธยมศึกษาตอนต้น
336
18.67
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
460
25.56
อนุปริญญา/ปวส.
84
4.67
ปริญญาตรี
787
43.72
รวม
1,800
100.00
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ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
108
6.00
5,001 – 15,000 บาท
417
23.17
15,001 – 25,000 บาท
744
41.33
25,001 บาทขึ้นไป
530
29.44
ไม่ระบุ
1
0.06
รวม
1,800
100.00
ศาสนา
พุทธ
1,793
99.61
คริสต์
1
0.06
อิสลาม
6
0.33
รวม
1,800
100.00
สถานภาพการสมรส
โสด
322
17.89
แต่งงานแล้ว
1,013
56.28
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
465
25.83
รวม
1,800
100.00
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
116
6.44
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
1,684
93.56
รวม
1,800
100.00
จากตารางที่ 4.6 อธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้าย
ต่อทรั พย์ และคดีย าเสพติด จ านวน 1,800 คน จากทั่ว ประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิ ง 1,315 คน
และเพศชาย จ านวน 485 คน มีอายุโดยเฉลี่ ย 39.14 ปี โดยกลุ่มตัว อย่างส่ว นใหญ่ มีงานท าแล้ ว
จ านวน 1,760 คน อาชี พ ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประกอบอาชี พ รั บ จ้ า ง จ านวน 1,348 คน
สาหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 787 คน
โดยมี ร ายได้ ร ะหว่ า ง 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 744 คน ส่ ว นใหญ่ นั บถื อ ศาสนาพุ ทธ
จานวน 1,793 คน สถานภาพการสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ แต่งงานแล้ว มี จานวน 1,013 คน
และส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จานวน 1,684 คน
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนจาแนกตามประเด็นข้อ
คาถามตามวัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนจาแนกตามประเด็นข้อคาถามตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ มีดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารางที่ 4.7 แสดงระดั บ คะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกั บ
คดีป ระทุษ ร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพ ย์) ต่อการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ย

ภาพรวมความเชื่อมั่น ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิ ต ร่ างกาย เพศ และทรั พย์ ) ต่ อการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ
1. พนักงานสอบสวนมีสถานที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One
Stop Service)
2. การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งานสอบสวน (ร้ อ ยเวร) เป็ น ไป
ตามลาดับก่อน-หลัง ของผู้มารับการบริการ
3. พนั ก งานสอบสวนมี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เสี ย หายด้ ว ยความสุ ภ าพ
และให้เกียรติ
4. พนั ก งานสอบสวนแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและ
ความคืบหน้าทางคดีให้ผู้เสียหายทราบ เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการดาเนินคดี
5. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาเมื่อนัดหมายทางคดี
6. พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ
7. พนั ก งานสอบสวนปกปิ ด ข้ อ มู ล ของผู้ เ สี ย หายและพยาน
เป็นความลับ
8. พนั กงานสอบสวนมี ความรู้ด้านกฎหมายและสามารถอธิบ าย
ให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน

7.27

2.24

72.66

7.21

2.37

72.07

7.19

2.20

71.93

7.34

2.24

73.37

7.20

2.06

72.04

7.23
7.34
7.33

2.05
1.96
2.02

72.27
73.36
73.27

7.55

2.14

75.54
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ตารางที่ 4.7 แสดงระดั บ คะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกั บ
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
(ต่อ)
ประเด็นคาถาม
9. พนักงานสอบสวนสามารถนาเทคโนโลยีและนานิติวิทยาศาสตร์
มาใช้ ใ นการรวบรวมพยานหลั ก ฐานในงานสอบสวนได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
10. พนั กงานสอบสวนปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้วยความเป็ นธรรม ซื่อสั ต ย์
สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
11. พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ
12. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน
สอบสวน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.26

2.46

72.59

7.22

2.40

72.22

7.03

2.55

70.33

7.30

2.40

72.95

จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับ
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ผลการศึกษาพบว่า
ภาพรวมความเชื่อมั่นผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ เท่ากับ 7.27 คิดเป็นร้อยละ 72.66 โดยประเด็นที่ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นมาก
ที่สุ ด คือ พนั กงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถอธิบายให้ ผู้ เสี ยหายเข้าใจอย่างชัดเจน
โดยได้คะแนน 7.55 คิดเป็นร้อยละ 75.54
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความเชื่ อมั่ น ของผู้ต้ องหา (เกี่ ยวกับ คดีป ระทุ ษ ร้ ายต่อทรั พ ย์ และ
คดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารางที่ 4.8 แสดงระดั บ คะแนนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ประเด็นคาถาม
ภาพรวมความเชื่ อมั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ยวกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ย
ต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
1. พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบ
และเข้าใจอย่างชัดเจน
2. พนั กงานสอบสวนมี การปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ต้ องหาด้ วยความสุ ภาพและ
เคารพในสิทธิมนุษยชน
3. พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลทาง
คดีให้ผู้ต้องหาทราบ
4. พนั กงานสอบสวนด าเนิ นการสอบสวนอย่ า งรวดเร็ ว และ
เป็นธรรม
5. พนั กงานสอบสวนมี ความรู้ ด้ านกฎหมายและสามารถอธิ บ าย
ให้ผู้ต้องหาเข้าใจอย่างชัดเจน
6. พนักงานสอบสวนมีการรับฟังพยานบุคคล วัตถุพยาน พยานเอกสาร
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ตอ้ งหา
7. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา
ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
8. ในภาพรวมท่ านมี ความเชื่ อมั่ นต่ อการอ านวยความยุ ติ ธรรมของ
พนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

5.74

2.44

57.39

5.58

2.28

55.85

5.78

2.48

57.78

5.79

2.41

57.90

5.58

2.48

55.77

5.65

2.44

56.48

5.83

2.51

58.32

5.86

2.42

58.59

5.85

2.49

58.48

จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับ
คดี ป ระทุ ษ ร้ ายต่ อทรั พ ย์ และคดี ยาเสพติ ด) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจผลการศึ กษา
พบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยได้ค่าคะแนน 5.74
คิดเป็นร้อยละ 57.39 โดยประเด็นที่ได้รับความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยได้ค่าคะแนน 5.86 คิดเป็นร้อยละ
58.59
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารางที่ 4.9 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ย

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
1. เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ในเวลากลางวัน
2. เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ในเวลากลางคืน
3. เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายในเวลากลางวัน
4. เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายในเวลากลางคืน
5. เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่าจะ
ถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางวัน
6. เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่าจะ
ถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางคืน
7. ท่ าน มี ค วาม ห วาดกลั ว ภั ยอาช ญ ากรรม สมั ยให ม่ เช่ น
อาชญากรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (แก๊ งคอลเซ็ น เตอร์ , การพนั น
ออนไลน์, การปลอมแปลงบัตรเครดิตและบัตร ATM) อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ (การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต, แชร์ลูกโซ่)

3.87

1.85

38.76

3.92

1.95

39.22

4.11

2.06

41.07

4.06

1.77

40.57

3.65

1.87

36.53

3.85

1.75

38.49

3.71

1.90

37.08

3.84

1.63

38.35

จากตารางที่ 4.9 ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ศึ ก ษาความหวาดกลั ว ภั ย
อาชญากรรมของประชาชน พบว่า ภาพรวมความหวาดกลั วภัยอาชญากรรมของประชาชนได้ค่า
คะแนน 3.87 คิดเป็ น ร้อยละ 38.76 โดยประเด็น ที่ได้ค่าคะแนนความหวาดกลั วภั ยอาชญากรรม
มากที่ สุ ด คื อ เมื่ ออยู่ ในบ้ าน/ที่ พั กอาศัย ท่ านหวาดกลั วว่าจะตกเป็ นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคื น
โดยได้ค่าคะแนน 4.11 คิดเป็นร้อยละ 41.07
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ตารางที่ 4.10 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ย

ภาพรวมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
1. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจบั งคั บใช้ กฎหมายอย่ างเข้ มงวดเพื่ อลดปั ญ หา
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธในที่สาธารณะ
และการกวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความราคาญต่อชุมชน เป็นต้น
2. เจ้ าหน้ าที่ตารวจสามารถขจั ดเงื่อนไขทางสั งคมอันนาไปสู่ ปัญหา
อาชญากรรมในภายหลัง เช่น จัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ลดการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด
และลดจานวนบ่อนการพนันในชุมชน เป็นต้น
3. เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถลดช่องว่างในการกระทาความผิดโดยออก
ตรวจพื้ นที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งสม่ าเสมอ รวมถึ ง จั ด สายตรวจ
รถจั ก รยานยนต์ สายตรวจเดิ น เท้ า ออกตรวจตู้ แดง ตั้ งจุ ด สกั ด
และออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ
4. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจใช้ เทคโนโลยี ในการป้ องกั นอาชญากรรม เช่ น
โทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) กล้องติ ดหน้ ารถสายตรวจ กล้องติดหมวก
กั น น็ อค GPS การรั บ แจ้ ง โดยใช้ แ อพพลิ เคชั่ นในสมาร์ ท โฟน
(Police I Iert U) เป็นต้น
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
5. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมาถึ ง สถานที่ เ กิ ด เหตุ แ ละสามารถระงั บ
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
6. เจ้าหน้าที่ตารวจมีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน
ภายหลังเกิดเหตุ
7. เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เจ้าหน้ าที่ตารวจสามารถขยายผลการจับกุมตัวการ เครือข่าย
หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.95
6.93

2.15
2.30

69.73
69.29

6.99

2.49

69.95

6.85

2.37

68.49

7.21

2.26

72.09

6.67

2.11

66.66

6.89

1.98

68.89

6.83

1.87

68.32

7.01

2.00

70.10

6.92

1.96

69.24

7.14

1.79

71.36
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ตารางที่ 4.10 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
(ต่อ)
ประเด็นคาถาม
9. เจ้าหน้าที่ตารวจมีการใช้เทคโนโลยีในการนาจับคนร้ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติดหน้ารถสายตรวจ
กล้ องติ ด หมวกกั น น็ อ ค GPS การรั บ แจ้ งโดยใช้ แอพพลิ เคชั่ น ใน
สมาร์ทโฟน (Police I Iert U) เป็นต้น
10. ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ตารวจโดยภาพรวม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11. ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
12. ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ
13. ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

6.59

2.29

65.94

6.84

2.19

68.42

7.10
7.01
6.97
7.33

2.23
2.19
2.20
2.30

71.01
70.08
69.71
73.26

จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน โดยมีภาพรวมด้านประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ค่าคะแนน
6.95 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.73 โดยแบ่ งเป็ น 3 ด้ าน ประกอบด้ ว ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น
อาชญากรรม ได้ค่าคะแนน 6.93 คิดเป็นร้อยละ 69.29 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่
ต ารวจสามารถลดช่ องว่ างในการกระท าความผิ ดโดยออกตรวจพื้ น ที่ ที่ รั บผิ ดชอบอย่ างสม่ าเสมอ
รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัดและออกเยี่ยมเยียน
ประชาชน ฯลฯ ได้ค่าคะแนน 7.21 คิดเป็นร้อยละ 72.09 ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ได้ค่าคะแนน 6.89 คิดเป็ นร้อยละ 68.89 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจ
สามารถขยายผลการจับกุมตัวการ เครือข่าย หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ค่าคะแนน
7.14 คิดเป็นร้อยละ 71.36 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่าคะแนน 7.10 คิดเป็นร้อยละ
71.01 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ท่านมีความรู้สึ กปลอดภัยในทรัพย์สิน ได้ค่าคะแนน
7.33 คิดเป็นร้อยละ 73.26
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ศึกษาความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารางที่ 4.11 แสดงระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
ตารวจด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
ประเด็นคาถาม
ภาพรวมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
1. เจ้าหน้าทีต่ ารวจยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน
2. เจ้าหน้าที่ตารวจแสดงกิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน ด้วยการทักทาย
ประชาชน
3. เจ้าหน้าที่ตารวจมีความกระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน
4. สถานีตารวจให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)
5. เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานบนสถานีตารวจให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ
6. มีที่จอดรถเฉพาะสาหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
7. ห้องน้ามีความสะอาดและมีจานวนเพียงพอ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8. เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจออกไปพบปะประชาชนภายในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
ที่มีจุดเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
9. เจ้ าหน้ าที่ ตารวจออกไปพบพู ดคุ ย กับ ประชาชน (Stop walk
and Talk) เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
10. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสายตรวจได้ พ บพู ด คุ ย กั บ ประชาชน
โดยใช้กริยาวาจาสุภาพ สอบถามทุกข์สุข ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ
ของประชาชน ในขณะปฏิบัติหน้าที่
11. เมื่อประชาชนได้แจ้งปัญหา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจได้ มี ก ารด าเนิ น การแก้ ไ ขหรื อ
ดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่อย่างเหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

8.37

1.40

83.67

8.29
8.22

1.44
1.36

82.98
82.16

8.29

1.38

82.92

8.32
8.31

1.44
1.44

83.23
83.09

8.36

1.39

83.63

8.21
8.37
8.44

1.66
1.41
1.37

82.13
83.73
84.37

8.39

1.39

83.87

8.45

1.28

84.49

8.49

1.26

84.94

8.51

1.41

85.13
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ตารางที่ 4.11 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
ตารวจด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป) (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
12. ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็นเป็น
ประจ าในแหล่ งชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจานวนมาก เช่น
บริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า/เย็น ตลาดนัดต่างๆ เป็นต้น
13. เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรเน้นบริการประชาชนด้วยการช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกการจราจรเป็นสาคัญ
14. เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจราจร เพื่ อ ไม่ ให้
การจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุจราจร
15. เจ้าหน้าที่ตารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
โดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล
16. ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

8.41

1.48

84.11

8.42

1.40

84.21

8.41

1.34

84.11

8.32

1.36

83.17

8.53

1.41

85.28

จากตารางที่ 4.11 ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 ศึ ก ษาความเชื่ อ มั่ น และ
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจ
ในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่
ตารวจ พบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นได้ค่าคะแนน 8.37 คิดเป็นร้อยละ 83.67 โดยเมื่อพิจารณาราย
ด้ า นเป็ น ดั ง นี้ ด้ า นการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจบนสถานี ต ารวจ ได้ รั บ ค่ า คะแนน 8.29
คิดเป็น ร้อยละ 82.98 ประเด็น ที่ได้รับค่าคะแนนมากที่สุด คือ ห้ องน้ามีความสะอาดและมีจานวน
เพียงพอ ได้ค่าคะแนน 8.37 คิดเป็นร้อยละ 83.73 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานี
ตารวจ ได้ ค่ าคะแนน 8.44 คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 84.37 ประเด็ น ที่ ได้ ค่าคะแนนมากที่ สุ ด คือ ภาพรวม
ท่ า นมี ค วามเชื่ อ มั่ น และพึ ง พอใจด้ า นการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ได้ ค่ า คะแนน 8.53
คิดเป็นร้อยละ 85.28
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
ตารางที่ 4.12 แสดงระดั บ คะแนนความคิ ด เห็ น หรือ ความพึ งพอใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ว มของ
อาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชุมชนที่พักและอาศัย
ประเด็นคาถาม
ภาพรวมความพึ งพอใจเกี่ ยวกับ การมีส่ วนร่ วมของอาสาสมัค ร
ต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
1. ท่ า นได้ ร่ ว มชี้ แ นะปั ญ หาอั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ห น่ ว ยงานภ าครั ฐ และภ าคส่ ว นต่ า งๆ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. ท่ าน เค ย ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ วย งาน ภ าค รั ฐ เช่ น ห น่ ว ยงาน
ฝ่ า ยปกครอง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ภาคเอกชนใน
การวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. ท่ านได้ ร่ ว มกับ ต ารวจในการเผยแพร่ ค วามรู้แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ
เพื่อสร้ างเครือข่ายในการแก้ไขปั ญ หาอาชญากรรมในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการชี้ เ บาะแสหรื อ แจ้ ง ข่ า วสารข้ อ มู ล
ของคนร้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่
ตารวจ
5. ท่ า นร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ หรื อ คิ ด วางแผนกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
คนในชุมชน
6. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ห น่ ว ยงานภ าครั ฐ หรื อ ภ าคเอกชนใน
การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรม ยาเสพติ ด สารระเหย
และอุ บั ติ ภั ย รวมถึ ง การตรวจตรารั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและ
ความปลอดภัยในชุมชน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.16

1.66

71.55

7.35

1.65

73.52

7.40

1.69

74.04

7.50

1.57

75.04

7.15

1.77

71.48

7.04

1.60

70.44

6.96

1.64

69.62

6.93

1.54

69.30

7.24

1.62

72.40
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ตารางที่ 4.12 แสดงระดั บ คะแนนความคิ ด เห็ น หรือ ความพึ งพอใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ว มของ
อาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชนที่พักและอาศัย (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ย

การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
7. ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอัน
นาไปสู่การระบุปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
8. ท่านเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชญากรรม
กับเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่เพื่อวางแผนร่วมกับตารวจในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
9. ท่ า นพบ ปะพู ดคุ ย กั บ เจ้ า หน้ าที่ และประชาชนในชุ ม ชน
อย่างสม่าเสมอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
10. ประชาชนมี โ อกาสร่ ว มระบุ ปั ญ หาและเสนอแนะเกี่ ย วกั บ
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ของประชาชน
ในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
11. ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
12. ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ เจ้าหน้าที่
ต า ร ว จ ใน ก า ร ด า เนิ น ก า ร แ ก้ ไข ปั ญ ห า อ า ช ญ า ก ร ร ม
ยาเสพติ ด สารระเหย และอุ บั ติ ภั ย รวมทั้ ง การตรวจตรารั ก ษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน
13. ท่ า นมี ค วามเชื่ อ มั่ น และพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
อาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ

7.01

1.74

70.06

7.19

1.78

71.87

6.93

1.79

69.28

6.90

1.67

69.03

7.22

1.63

72.20

7.31

1.58

73.13

7.14

1.53

71.43

7.21

1.62

72.13

7.21

1.77

72.10
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จากตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย
พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจ ได้ค่าคะแนน 7.16 คิดเป็นร้อยละ 71.55 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการสร้างเครือข่าย ได้ค่าคะแนน 7.35 คิดเป็นร้อยละ 73.52 ประเด็นที่ได้คะแนนมากที่สุด
คือ ท่านเคยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานฝ่ ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
หรือภาคเอกชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้ค่าคะแนน 7.50
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.04 ด้ านแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาอาชญากรรมในชุ ม ชน ได้ ค่ าคะแนน 7.04
คิดเป็นร้อยละ 70.44 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจ
ตรารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน ได้ค่าคะแนน 7.24 คิดเป็นร้อยละ 72.40
ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ได้ ค่าคะแนน 7.01 คิดเป็นร้อยละ 70.06 ประเด็นที่ได้ค่า
คะแนนมากที่สุด คือ ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอันนาไปสู่การระบุ
ปั ญ หาอาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 7.19 คิดเป็ นร้อยละ 71.87 ด้านการมีส่ วนร่ว มของ
สมาชิ ก ชุ ม ชน ได้ ค่ า คะแนน 7.22 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.20 ประเด็ น ที่ ได้ ค่ า คะแนนมากที่ สุ ด คื อ
ประชาชนมี โ อกาสร่ ว มระบุ ปั ญ หาและเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและ
ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้ค่าคะแนน 7.31 คิดเป็นร้อยละ 73.13
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
ตารางที่ 4.13 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ
ประเด็นคาถาม
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
1. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถหักห้ามใจและยึดมั่นในการทาความดี
แม้จะมีผู้เสนอผลประโยชน์โดยมิชอบ
3. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.44

0.95

74.31

7.53
7.57

0.99
0.92

75.30
75.70

7.52

0.95

75.22

7.50

1.10

74.98
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ตารางที่ 4.13 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ (ต่อ)
ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

อุดมคติของตารวจ
4. เจ้าหน้าที่ตารวจมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสม่าเสมอ
5. เจ้าหน้าที่ตารวจมีความอดทน ตรากตราในการปฏิบัติหน้าที่
6. เจ้าหน้าที่ตารวจมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
การยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชน
7. เจ้าหน้าที่ตารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความไม่ประมาท
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
8. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจมี ความเคารพต่ อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน
ตามกฎหมาย
9. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ความเต็ มใจ
ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
10. เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
จรรยาบรรณของตารวจ
11. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจอ านวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนใน
การติดต่อราชการโดยใช้วาจาอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
12. เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อ
มีความจาเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย
13. เจ้ าหน้ าที่ ตารวจรักษาความยุติธรรมในการปฏิ บัติงาน โดยใช้
ความรู้ ค วามสามารถเพื่ อ แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และไม่ ก ระท า
การโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
14. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบั ติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทาง
มิชอบหรือผิดกฎหมาย

7.75
7.79
7.87

0.97
1.04
0.94

77.49
77.93
78.70

7.90

1.03

79.00

7.43

0.86

74.33

7.29

0.84

72.88

7.32

0.66

73.15

7.08

0.78

70.84

7.46
7.27

1.09
1.03

74.64
72.72

7.35

1.16

73.51

7.13

1.03

71.33

7.33

0.90

73.31

7.32

0.96

73.18

7.76

1.06

77.56
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ตารางที่ 4.13 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ (ต่อ)
ประเด็นคาถาม

ค่าเฉลี่ย

15. เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุขหรือสิ่งผิด
กฎหมายในพื้ นที่ เช่ น บ่ อนการพนั น แหล่ งมั่ วสุ ม และยาเสพติ ด 7.41
เป็นต้น
16. เจ้าหน้ าที่ตารวจไม่ยินยอมให้ผู้ กระทาความผิด ใช้อิทธิพลหรือ
7.51
ทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบหรือผิดกฎหมาย
17. สานักงานตารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
6.60
ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

1.13

74.09

0.73

75.11

0.90

65.96

จากตารางที่ 4.13 ผลการศึ ก ษาตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 ความพึ งพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับ การมีคุณ ธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.44 คิดเป็นร้อยละ 74.31
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมาตรฐานคุณธรรมของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.53 คิดเป็นร้อยละ
75.30 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต
ได้ค่าคะแนน 7.57 คิดเป็นร้อยละ 75.70 ด้านอุดมคติของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.75 คิดเป็นร้อยละ
77.49 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชนได้ค่าคะแนน 7.90 คิดเป็นร้อยละ
79.00 ด้ า นมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของต ารวจ ได้ ค่ า คะแนน 7.2 9 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.88
โดยประเด็ น ที่ ได้ ค่ า คะแนนมากที่ สุ ด คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ประชาชน
ได้ค่าคะแนน 7.46 คิดเป็นร้อยละ 74.64 ด้ านจรรยาบรรณของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.27 คิดเป็น
ร้อยละ 72.72 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการติดต่อราชการโดยใช้วาจาอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบั ติ ได้ค่าคะแนน
7.35 คิดเป็น ร้อยละ 73.51 ด้านการแก้ไขปัญ หาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.32
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.18 โดยประเด็ น ที่ ได้ ค่ า คะแนนมากที่ สุ ด คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจปฏิ บั ติ ง าน
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย ได้ค่าคะแนน 7.76 คิดเป็นร้อยละ 77.56
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ
ตารางที่ 4.14 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจ และ
จุดสกัดของตารวจ
ประเด็นคาถาม
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
1. เจ้าหน้าที่ตารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด ในช่วงเวลาที่
เหมาะสมเป็นประจาและสม่าเสมอ
2. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดเจ้าหน้าที่ตารวจมีจานวน
เห ม าะ ส ม โด ย มี น าย ต ารว จ ชั้ น สั ญ ญ าบั ต รเป็ น หั ว ห น้ า
และเจ้าหน้าที่ตารวจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีการจั ดแผงกั้ น อุ ปกรณ์ อื่นๆ อย่ างครบถ้ วนและมี เครื่องหมาย
“หยุ ดตรวจ” ให้ เห็ นชัดเจน และในเวลากลางคืนมีการจัดแสงไฟฟ้ า
ส่องสว่างให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการตั้งด่าน จุดตรวจ หรือจุดสกัด
4. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ ไม่ตั้งใน
เส้ น ทางและห้ ว งเวลาเดี ย วกั น ซึ่ ง จะท าให้ เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ น
แก่ประชาชนผู้สัญจร
5. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา มารยาทสุภาพ
ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
6. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ก ารปฏิ บั ติ โดยแจ้ ง ขั้ น ตอนและท าการ
ตรวจค้น จับกุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
7. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เรียก
รับผลประโยชน์อื่นใดจากการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
8. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างเป็ นธรรมและไม่ กลั่ นแกล้ ง
กล่าวหาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
9. เจ้าหน้าที่ตารวจมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนได้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดตารวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.14

1.20

71.40

7.30

1.18

72.97

7.15

1.15

71.55

7.13

1.43

71.31

7.06

1.27

70.61

7.36

1.40

73.61

7.01

1.28

70.15

7.19

0.83

71.90

7.05

1.25

70.54

7.00

1.02

70.00
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จากตารางที่ 4.14 ผลการศึ ก ษาตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7 ความพึ งพอใจของประชาชน
เกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ จุ ด ตรวจและจุ ด สกั ด ของต ารวจ พบว่า ภาพรวมความพึ งพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.14 คิดเป็นร้อยละ
71.40 โดยประเด็ น ที่ ได้ค่ าคะแนนมากที่ สุ ด คือ เจ้าหน้ าที่ ต ารวจปฏิ บั ติกั บ ประชาชนด้ ว ยกริย า
มารยาทสุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด ได้ค่าคะแนน 7.36 คิดเป็นร้อยละ 73.61

4.3 ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายหน่ ว ยงานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 1
ซึ่ ง วจ. รั บ ผิ ด ชอบ ตั ว ชี้ วัด ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ในการปฏิ บั ติ งานของต ารวจ ซึ่ งเป็ น การน าผล
การประเมินตัวชี้วัด 3 ตัว มารายงานผล ได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ยวกั บคดี ประทุ ษร้ ายต่อทรั พย์ และคดี ยาเสพติด) ต่ อการปฏิ บั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ ต ารวจ ร้อยละ
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอก
สถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารางที่ 4.15 แสดงร้อยละความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

ประเด็น/ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

ภาพรวมความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ

7.12

1.99

71.24

7.27

2.24

72.66

5.74

2.44

57.39

8.37

1.30

83.67

จากตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาภาพรวมร้อยละของความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
ซึ่ งประกอบด้ ว ย ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ร้อยละความเชื่อมั่น
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และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรั บ บริ ก ารสาธารณะ (จราจร, ชุ ม ชน, สายตรวจ) จากเจ้ า หน้ า ที่ ต ารว จ พบว่ า
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.12 คิดเป็นร้อยละ 71.24

4.4 สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชน
ผลการวิ เคราะห์ ระดั บคะแนนความคิ ดเห็ นของประชาชนในภาพรวมรายวั ตถุ ประสงค์ ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ มีดังนี้
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่ วนร่ วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

7.27
5.74
3.87
6.93
6.89
7.10

2.24
2.44
1.85
2.30
2.01
2.23

72.66
57.39
38.76
69.29
68.89
71.01

8.37

1.40

83.67

8.29
8.44

1.44
1.37

82.98
84.37

7.16

1.66

71.55

7.35
7.04
7.01
7.22

1.65
1.60
1.74
1.63

73.52
70.44
70.06
72.20
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ ระดั บคะแนนภาพรวมรายวั ตถุ ประสงค์ ของส านั กงานต ารวจ
แห่งชาติ (ต่อ)
วัตถุประสงค์
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.44

0.95

74.31

7.53
7.75
7.29
7.27
7.32

0.99
0.97
0.84
1.03
0.96

75.30
77.49
72.88
72.72
73.18

7.14

1.20

71.40

จากตารางที่ 4.16 อธิ บ ายภาพรวมของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 1
ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.66
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.39 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 38.76 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.67 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย
มีค่าคะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 71.55 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของข้ าราชการต ารวจมี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 74.31 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.40
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4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการ/
ตารวจภูธรภาค (บช./ภ.1-9) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
4.5.1 กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่ ว นร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

6.96
6.44
3.95
7.91
7.31
8.05

2.29
2.11
1.30
1.87
1.68
1.88

69.63
64.37
39.52
79.14
73.11
80.53

8.73

0.77

87.22

8.65
8.79

0.75
0.82

86.52
87.93

6.76

1.46

67.63

6.96
6.53
6.47
7.09

1.50
1.71
1.85
1.23

69.56
65.33
64.74
70.92

7.40

0.51

73.97

7.49
7.69
7.27
7.22
7.31

0.84
0.85
0.61
0.91
0.53

74.90
76.94
72.72
72.18
73.12

7.18

0.69

71.83
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จากตารางที่ 4.17 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) วัตถุประสงค์ข้อ
1 ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หาย (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย เพศ และทรั พ ย์ )
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 69.63 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2
ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 64.37 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว
ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.52 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจ
ในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.22 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจ
ชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 67.63 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมของข้ า ราชการต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 73.97 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.83
4.5.2 ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

7.97
5.61
4.26
7.42
6.86
7.53

1.97
2.34
1.59
2.04
1.81
2.07

79.72
56.08
42.61
74.23
68.63
75.32

8.58

0.87

85.85

8.50
8.67

0.83
0.95

84.98
86.72
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ตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.43

1.39

74.35

7.80
7.31
7.31
7.33

1.44
1.61
1.77
1.46

77.96
73.11
73.11
73.25

7.52

0.31

75.11

7.63
7.87
7.34
7.36
7.36

0.70
0.64
0.56
0.81
0.48

76.28
78.71
73.40
73.56
73.62

7.31

0.65

73.07

จากตารางที่ 4.18 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกับ คดีป ระทุษ ร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพ ย์) ต่อ การปฏิบั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.72 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ยาเสพติ ด ) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.08 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.61 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 85.85 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 74.35
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.11 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.07
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4.5.3 ตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

7.57
5.66
4.09
6.33
6.67
6.54

1.92
2.31
1.48
2.08
1.88
2.06

75.73
56.61
40.86
63.33
66.72
65.43

8.18

0.99

81.84

8.18
8.19

1.02
1.00

81.80
81.87

7.41

1.13

74.14

7.77
7.20
7.29
7.40

1.01
1.36
1.48
1.23

77.70
72.00
72.85
74.03

7.50

0.38

74.85

7.60
7.83
7.33
7.33
7.35

0.75
0.70
0.58
0.83
0.49

75.96
78.27
73.30
73.27
73.47

7.23

0.66

72.32
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จากตารางที่ 4.19 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกับ คดีป ระทุษ ร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพ ย์) ต่อ การปฏิบั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 75.73 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ยาเสพติ ด ) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.61 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.86 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 81.84 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ 74.14
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.85 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.32
4.5.4 ตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

7.34
5.68
3.55
5.58
6.99
5.77

1.99
2.48
1.30
1.99
2.14
1.98

73.43
56.82
35.51
55.79
69.90
57.68

8.28

1.29

82.72

8.22
8.33

1.28
1.34

82.19
83.26
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.15

1.32

71.49

7.45
7.02
6.96
7.17

1.34
1.49
1.69
1.32

74.52
70.19
69.59
71.69

7.46

0.44

74.47

7.55
7.77
7.30
7.28
7.33

0.80
0.77
0.60
0.86
0.51

75.48
77.73
72.99
72.83
73.32

7.27

0.63

72.65

จากตารางที่ 4.20 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกับ คดี ป ระทุษ ร้ ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพ ย์) ต่อ การปฏิบั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 73.43 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ยาเสพติ ด ) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.82 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.51 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 82.72 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 71.49
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.47 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.65
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4.5.5 ตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่ วนร่ วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย

6.18
5.49
3.67
7.36
7.62
7.48

2.06
2.34
1.24
2.20
1.74
2.16

61.76
54.94
36.71
73.60
76.18
74.82

8.15

1.52

81.37

8.05
8.23

1.41
1.62

80.48
82.27

7.37

1.27

73.66

การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

7.69
7.20
7.16
7.42

1.36
1.46
1.70
1.39

76.89
71.96
71.63
74.17

7.42

0.51

74.26

7.52
7.74
7.28
7.27
7.31

0.86
0.81
0.65
0.87
0.55

75.24
77.39
72.84
72.68
73.13

7.52

0.86

75.24
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จากตารางที่ 4.21 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกับ คดีป ระทุษ ร้ ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพ ย์) ต่อ การปฏิบั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.76 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่ อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ยาเสพติ ด ) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.94 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.71 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 81.37 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่ วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 73.66
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.26 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.24
4.5.6 ตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

6.56
5.71
3.71
7.06
7.01
7.20

1.91
2.31
1.32
2.22
1.95
2.16

65.61
57.08
37.10
70.61
70.09
71.96

8.62

0.75

86.12

8.44
8.79

0.79
0.79

84.38
87.86
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ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.84

0.87

78.33

7.87
7.71
7.90
7.86

1.04
0.89
0.98
0.98

78.70
77.07
79.00
78.56

7.41

0.53

74.11

7.51
7.72
7.27
7.25
7.31

0.88
0.84
0.66
0.88
0.56

75.05
77.16
72.74
72.52
73.06

7.06

0.66

70.59

จากตารางที่ 4.22 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกับ คดีป ระทุษ ร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพ ย์) ต่อ การปฏิบั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 65.61 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ยาเสพติ ด ) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.08 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.10 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 86.12 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่ วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 78.33
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.11 วัตถุประสงค์ข้อ ที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.59
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2.7 ตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่ วนร่ วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

7.51
5.67
3.82
7.83
7.59
7.93

2.12
2.26
1.47
1.97
1.67
1.92

75.05
56.72
38.17
78.33
75.93
79.30

8.52

0.80

85.20

8.40
8.65

0.87
0.82

83.95
86.45

6.85

1.07

68.50

7.00
6.74
6.67
6.98

1.11
1.28
1.33
1.07

70.00
67.44
66.74
69.81

7.45

0.44

74.50

7.55
7.78
7.30
7.29
7.33

0.80
0.76
0.61
0.86
0.52

75.52
77.85
72.95
72.92
73.27

7.09

0.75

70.93
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จากตารางที่ 4.23 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกับ คดีป ระทุษ ร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพ ย์) ต่อ การปฏิบั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.05 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ยาเสพติ ด ) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.72 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.17 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 85.20 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 68.50
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.50 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.93
4.5.8 ตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

7.54
5.99
4.07
5.35
5.21
5.62

1.94
2.42
1.40
1.80
1.49
1.77

75.43
59.87
40.71
53.51
52.07
56.23

8.36

1.01

83.60

8.29
8.43

0.97
1.08

82.91
84.28
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

6.85

1.26

68.49

7.03
6.79
6.68
6.89

1.37
1.35
1.54
1.39

70.30
67.93
66.78
68.92

7.45

0.49

74.45

7.54
7.76
7.30
7.29
7.32

0.85
0.79
0.65
0.86
0.54

75.44
77.64
73.01
72.93
73.22

7.05

0.71

70.46

จากตารางที่ 4.24 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษร้ ายต่ อชี วิ ต ร่างกาย เพศ และทรั พ ย์ ) ต่ อการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 75.43 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ยาเสพติ ด ) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.87 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.71 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 83.60 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 68.49
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ การมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.45 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.46
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2.9 ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่ วนร่ วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

7.52
5.74
3.86
6.83
6.38
6.98

1.99
2.57
1.47
2.09
1.81
2.12

75.21
57.42
38.63
68.29
63.78
69.76

8.04

1.44

80.37

8.04
8.03

1.46
1.46

80.42
80.32

7.47

1.14

74.65

7.61
7.31
7.40
7.53

1.15
1.24
1.43
1.28

76.15
73.15
73.96
75.31

7.34

0.62

73.44

7.42
7.62
7.22
7.18
7.26

0.97
0.92
0.72
0.91
0.60

74.25
76.21
72.20
71.85
72.65

7.08

0.71

70.81
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จากตารางที่ 4.25 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้ เสี ย หาย (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษร้ ายต่ อชี วิ ต ร่างกาย เพศ และทรั พ ย์ ) ต่ อการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 75.21 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.42 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 38.63 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ (งานจราจร,
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.37
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิด ชอบต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพ ย์ สิ น ในชุมชนที่พั กและอาศัย มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 74.65 วัตถุป ระสงค์ข้อ ที่ 6
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุ ณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.44 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.81
4.5.10 ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

7.51
5.41
3.78
7.62
7.25
7.92

1.91
2.45
1.55
1.81
1.44
1.58

75.07
54.06
37.84
76.15
72.54
79.17

8.25

1.48

82.47

8.22
8.27

1.46
1.51

82.23
82.71
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
6.43
1.06
64.31
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
6.34
1.18
63.44
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
6.62
1.24
66.22
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
6.22
1.24
62.19
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6.54
1.10
65.36
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
7.40
0.55
73.99
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
7.49
0.90
74.90
อุดมคติของตารวจ
7.70
0.85
77.00
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.27
0.68
72.65
จรรยาบรรณของตารวจ
7.24
0.89
72.43
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.30
0.57
72.96
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
7.03
0.63
70.32
และจุดสกัดของตารวจ
จากตารางที่ 4.26 อธิ บ ายในส่ ว นของต ารวจภู ธ รภาค 9 (ภ.9) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 1
ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.07 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 54.06 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 37.84 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับ บริก ารสาธารณะ (งานจราจร,
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.47
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพ ย์ สิ น ในชุมชนที่พั กและอาศัย มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 64.31 วัตถุป ระสงค์ข้อ ที่ 6
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.99 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่า นตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.32

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
บช.น.
69.63
64.37
39.52
79.14
73.11
80.53

ภ.1
79.72
56.08
42.61
74.23
68.63
75.32

ภ.2
75.73
56.61
40.86
63.33
66.72
65.43

ภ.3
73.43
56.82
35.51
55.79
69.90
57.68

ภ.4
61.76
54.94
36.71
73.60
76.18
74.82

ภ.5
65.61
57.08
37.10
70.61
70.09
71.96

ภ.6
75.05
56.72
38.17
78.33
75.93
79.30

ภ.7
75.43
59.87
40.71
53.51
52.07
56.23

ภ.8
75.21
57.42
38.63
68.29
63.78
69.76

ภ.9
75.07
54.06
37.84
76.15
72.54
79.17

87.22

85.85

81.84

82.72

81.37

86.12

85.20

83.60

80.37

82.47

86.52
87.93

84.98
86.72

81.80
81.87

82.19
83.26

80.48
82.27

84.38
87.86

83.95
86.45

82.91
84.28

80.42
80.32

82.23
82.71

67.63

74.35

74.14

71.49

73.66

78.33

68.50

68.49

74.65

64.31

69.56
65.33
64.74
70.92

77.96
73.11
73.11
73.25

77.70
72.00
72.85
74.03

74.52
70.19
69.59
71.69

76.89
71.96
71.63
74.17

78.70
77.07
79.00
78.56

70.00
67.44
66.74
69.81

70.30
67.93
66.78
68.92

76.15
73.15
73.96
75.31

63.44
66.22
62.19
65.36
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วัตถุประสงค์/ร้อยละ
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อ มั่ น และความพึ งพอใจของประชาชนในการให้ บ ริก ารบน
สถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรั บ บริ ก าร
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ต่อ)
บช.น.

ภ.1

ภ.2

ภ.3

ภ.4

ภ.5

ภ.6

ภ.7

ภ.8

ภ.9

73.97

75.11

74.85

74.47

74.26

74.11

74.50

74.45

73.44

73.99

74.90
76.94
72.72
72.18
73.12

76.28
78.71
73.40
73.56
73.62

75.96
78.27
73.30
73.27
73.47

75.48
77.73
72.99
72.83
73.32

75.24
77.39
72.84
72.68
73.13

75.05
77.16
72.74
72.52
73.06

75.52
77.85
72.95
72.92
73.27

75.44
77.64
73.01
72.93
73.22

74.25
76.21
72.20
71.85
72.65

74.90
77.00
72.65
72.43
72.96

71.83

73.07

72.32

72.65

75.24

70.59

70.93

70.46

70.81

70.32
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วัตถุประสงค์/ร้อยละ
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ การมี คุณ ธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ

4.6 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)/ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)
ตารางที่ 4.28 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบังคับการตารวจนครบาล ของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

น.4
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

น.9
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

5.93

1.89

59.25

7.52

2.30

75.19

7.44

2.34

74.44

7.19

1.86

71.94

6.55

1.97

65.48

5.57

2.20

55.69

3.67
7.78
7.19
7.91

1.16
1.97
1.77
2.02

36.73
77.80
71.86
79.11

4.10
7.98
7.37
8.13

1.34
1.77
1.60
1.78

41.02
79.81
73.73
81.27

4.08
7.98
7.38
8.12

1.34
1.87
1.68
1.85

40.81
79.81
73.75
81.21

8.56

0.61

85.54

8.73

0.85

87.38

8.88

0.80

88.77

8.47
8.63

0.57
0.70

84.75
86.33

8.66
8.81

0.82
0.90

86.64
88.12

8.82
8.93

0.80
0.82

88.19
89.35
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1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่ อการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

น.1
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.28 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบังคับการตารวจนครบาล ของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

น.4
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

น.9
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

6.52

1.08

64.92

7.27

1.63

72.55

6.58

1.54

65.43

6.67
6.31
6.17
6.83

1.17
1.35
1.29
0.97

66.67
63.11
61.67
68.25

7.58
7.03
6.97
7.44

1.38
1.81
2.17
1.51

75.78
70.33
69.67
74.42

6.62
6.26
6.29
7.01

1.73
1.88
1.94
1.10

66.22
62.56
62.89
70.08

7.34

0.60

73.27

7.42

0.49

74.04

7.49

0.42

74.59

7.41
7.57
7.23
7.13
7.30

0.92
0.94
0.66
0.96
0.57

74.12
75.71
72.31
71.27
72.97

7.48
7.72
7.28
7.24
7.30

0.82
0.83
0.60
0.90
0.54

74.84
77.15
72.79
72.43
73.00

7.57
7.79
7.31
7.28
7.34

0.77
0.75
0.58
0.86
0.50

75.73
77.95
73.08
72.84
73.37

7.27

0.63

72.73

7.12

0.68

71.17

7.16

0.75

71.59
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5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุด
ตรวจและจุดสกัดของตารวจ

น.1
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
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จากตารางที่ 4.28 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บชน.)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรั พ ย์ ) ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ าที่ ต ารวจ น.1 มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 59.25, น.4
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.19 และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.44
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติ ด ) ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ น.1 มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 71.94, น.4
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.48 และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.69
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 36.73, น.4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.02 และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.81
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสั มพั น ธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้ าหน้าที่ตารวจ น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 85.54, น.4
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.38 และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.77
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ในชุมชนที่พักและอาศัย น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 64.92, น.4
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.55 และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.43
วัตถุป ระสงค์ข้ อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณ ธรรม จริยธรรมของ
ข้ า ราชการต ารวจ น.1 มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 73.27, น.4 มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 74.04
และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.59
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่ านตรวจ จุดตรวจและ
จุ ด สกั ด ของต ารวจ น.1 มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 72.73, น.4 มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 71.17
และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.59

ตารางที่ 4.29 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
วัตถุประสงค์

ลพบุรี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

สิงห์บุรี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

8.36

1.93

83.64

7.74

2.04

77.36

7.82

1.91

78.15

5.57

2.21

55.71

5.6

2.28

56.00

5.65

2.55

56.54

4.46
7.92
7.28
8.04

1.72
1.91
1.76
1.86

44.60
79.15
72.84
80.41

4.15
7.64
7.05
7.72

1.51
2.00
1.78
2.06

41.47
76.39
70.53
77.21

4.18
6.71
6.25
6.83

1.51
2.03
1.73
2.11

41.75
67.14
62.51
68.34

8.60

1.04

85.88

8.76

0.76

87.53

8.43

0.76

84.14

8.52
8.66

0.95
1.13

85.18
86.58

8.70
8.80

0.75
0.82

87.03
88.04

8.27
8.56

0.74
0.88

82.73
85.56
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1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

ปทุมธานี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.29 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ลพบุรี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

สิงห์บุรี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

7.17

1.44

71.73

7.63

1.39

76.35

7.49

1.33

74.98

7.73
6.91
6.93
7.12

1.50
1.78
1.83
1.22

77.33
69.11
69.33
71.17

7.88
7.56
7.60
7.51

1.45
1.50
1.82
1.60

78.78
75.56
76.00
75.08

7.78
7.47
7.40
7.35

1.40
1.53
1.63
1.57

77.78
74.67
74.00
73.50

7.51

0.33

74.98

7.56

0.21

75.51

7.50

0.38

74.85

7.61
7.85
7.33
7.34
7.36

0.71
0.66
0.56
0.82
0.48

76.10
78.49
73.33
73.40
73.58

7.67
7.93
7.37
7.41
7.38

0.65
0.55
0.53
0.78
0.45

76.72
79.27
73.74
74.07
73.76

7.60
7.84
7.31
7.32
7.35

0.74
0.70
0.58
0.83
0.50

76.02
78.36
73.13
73.21
73.54

7.29

0.66

72.88

7.30

0.69

73.03

7.33

0.62

73.29
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5. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชีวิต และทรัพ ย์ สิน ในชุม ชน
ที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ า นตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ปทุมธานี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
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จากตารางที่ 4.29 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.64,
จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.36 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.15
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.71,
จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.00 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.54
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน จังหวั ด ปทุ ม ธานี
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.60, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.47 และ จังหวัดสิงห์บุรี
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.75
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
85.88, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.53 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
84.14
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 71.73, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.35 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 74.98
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณ ธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.98, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 75.51 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.85
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.88, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.03 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.29

ตารางที่ 4.30 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
วัตถุประสงค์

ฉะเชิงเทรา
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

นครนายก
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

7.43

2.07

74.29

7.70

1.73

77.01

7.59

1.98

75.88

5.48

2.53

54.83

5.57

2.44

55.73

5.93

1.92

59.27

4.22
6.32
5.97
6.53

1.43
2.11
1.76
2.07

42.18
63.24
59.68
65.33

4.07
6.55
6.75
6.79

1.54
2.05
1.81
2.00

40.67
65.51
67.51
67.92

3.97
6.12
7.30
6.30

1.47
2.08
1.83
2.10

39.71
61.23
72.96
63.03

8.42

0.70

84.18

8.36

1.02

83.57

7.77

1.09

77.76

8.37
8.46

0.73
0.74

83.75
84.61

8.36
8.36

1.10
0.98

83.59
83.56

7.81
7.75

1.10
1.10

78.06
77.46
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1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

ชลบุรี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.30 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ฉะเชิงเทรา
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

นครนายก
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

7.62

1.15

76.26

7.84

0.82

78.41

6.78

1.13

67.76

7.72
7.50
7.73
7.55

1.29
1.17
1.30
1.43

77.22
75.00
77.33
75.50

8.07
7.67
7.79
7.84

0.65
0.97
0.97
1.02

80.67
76.67
77.89
78.42

7.52
6.43
6.33
6.82

0.94
1.57
1.64
1.02

75.22
64.33
63.33
68.17

7.48

0.42

74.64

7.50

0.38

74.83

7.52

0.34

75.08

7.57
7.80
7.31
7.31
7.33

0.79
0.74
0.60
0.83
0.51

75.66
77.99
73.11
73.15
73.33

7.60
7.83
7.33
7.32
7.34

0.75
0.70
0.57
0.84
0.49

75.97
78.28
73.32
73.16
73.42

7.63
7.86
7.35
7.35
7.37

0.72
0.66
0.56
0.83
0.48

76.26
78.55
73.47
73.50
73.65

7.33

0.65

73.32

7.17

0.69

71.73

7.19

0.64

71.90
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5. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ชลบุรี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
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จากตารางที่ 4.30 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัด ชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.29,
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.01 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75.88
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
54.83, จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.73 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 59.27
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน จั ง หวั ด ชลบุ รี
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 42.18, จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 40.67 และ
จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.71
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.18,
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.57 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
77.76
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
76.26, จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.41 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 67.76
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณ ธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ จังหวัดชลบุ รี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.64, จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 74.83 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.08
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.32, จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.73 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.90

ตารางที่ 4.31 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
วัตถุประสงค์

สุรินทร์
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

อานาจเจริญ
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.61

1.80

76.11

6.72

2.15

67.21

7.70

1.88

76.96

5.77

2.45

57.73

5.38

2.54

53.75

5.90

2.45

58.98

3.49
5.00
6.21
5.10

1.41
1.14
2.06
1.27

34.94
50.01
62.15
51.03

3.58
5.43
7.32
5.66

1.34
2.03
2.09
1.97

35.80
54.32
73.22
56.61

3.58
6.30
7.43
6.54

1.14
2.37
2.05
2.30

35.78
63.03
74.33
65.40

8.14

1.50

81.44

8.12

1.33

81.10

8.58

0.94

85.65

8.13
8.16

1.49
1.54

81.30
81.56

8.05
8.17

1.32
1.36

80.51
81.69

8.48
8.65

0.94
1.01

84.76
86.54
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1. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เสี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่
ตารวจ
2. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหาต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับ
บริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

นครราชสีมา
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.31 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

สุรินทร์
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

อานาจเจริญ
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.30

1.47

72.77

6.75

1.18

67.58

7.40

1.25

74.14

7.14
7.18
7.21
7.58

1.63
1.59
1.84
1.40

71.44
71.78
72.11
75.75

7.14
6.68
6.51
6.70

1.16
1.35
1.47
1.29

71.44
66.78
65.11
67.00

8.07
7.20
7.16
7.23

0.95
1.52
1.69
1.15

80.67
72.00
71.56
72.33

7.51

0.36

74.97

7.52

0.34

75.08

7.35

0.58

73.35

7.60
7.85
7.34
7.35
7.35

0.74
0.68
0.57
0.82
0.49

76.02
78.50
73.35
73.47
73.53

7.63
7.86
7.34
7.34
7.36

0.72
0.66
0.56
0.82
0.48

76.34
78.56
73.45
73.44
73.62

7.41
7.61
7.22
7.16
7.28

0.90
0.92
0.66
0.94
0.57

74.10
76.13
72.15
71.59
72.82

7.24

0.56

72.38

7.26

0.72

72.64

7.29

0.61

72.93
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5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ

นครราชสีมา
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
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จากตารางที่ 4.31 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุ ษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
76.11, จังหวัดสุรินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.21 และ จังหวัดอานาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 76.96
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
57.73, จังหวัดสุรินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.75 และ จังหวัดอานาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 58.98
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 34.94, จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 35.80 และ
จังหวัดอานาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.78
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 81.44, จังหวัดสุรินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.10 และ จังหวัดอานาจเจริญ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 85.65
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดนครราชสี มา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 72.77, จังหวัดสุรินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.58 และ จังหวัดอานาจเจริญ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 74.14
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณ ธรรม จริยธรรมของ
ข้ า ราชการต ารวจ จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 74.97, จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี ค่ า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.08 และ จังหวัดอานาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.35
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ านตรวจ จุ ด ตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.38, จังหวัดสุรินทร์ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.64 และ จังหวัดอานาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.93

ตารางที่ 4.32 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

มหาสารคาม
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

หนองบัวลาภู
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

6.87

2.15

68.71

5.38

1.78

53.82

6.28

1.99

62.75

5.70

2.17

56.96

5.50

2.46

55.02

5.28

2.40

52.83

3.57
6.93
7.56
7.12

1.24
2.44
1.92
2.33

35.71
69.28
75.63
71.18

3.66
7.50
7.96
7.56

1.07
2.08
1.53
2.13

36.57
74.97
79.56
75.56

3.79
7.66
7.34
7.77

1.39
2.01
1.72
1.96

37.85
76.55
73.36
77.73

8.78

1.08

87.85

7.13

1.86

71.29

8.50

0.84

85.00

8.69
8.88

1.00
1.17

86.91
88.78

7.14
7.12

1.75
1.95

71.38
71.19

8.32
8.68

0.81
0.93

83.16
86.84
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1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

ขอนแก่น
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.32 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

มหาสารคาม
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

หนองบัวลาภู
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.35

1.36

73.52

7.17

1.26

71.73

7.58

1.19

75.75

7.71
7.33
7.22
7.14

1.37
1.44
1.62
1.64

77.11
73.33
72.22
71.42

7.68
6.82
6.86
7.33

1.28
1.53
1.94
1.38

76.78
68.22
68.56
73.33

7.68
7.43
7.41
7.78

1.47
1.37
1.51
1.06

76.78
74.33
74.11
77.75

7.56

0.21

75.57

7.41

0.52

74.05

7.32

0.66

73.16

7.68
7.93
7.38
7.41
7.38

0.65
0.55
0.53
0.77
0.45

76.79
79.35
73.80
74.09
73.78

7.50
7.70
7.27
7.23
7.32

0.86
0.84
0.64
0.89
0.55

75.01
77.03
72.72
72.34
73.15

7.39
7.58
7.20
7.16
7.24

1.01
0.96
0.76
0.93
0.63

73.92
75.81
72.00
71.62
72.45

7.14

0.67

71.43

7.08

0.70

70.82

7.07

0.62

70.70

147

5. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่
พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ า นตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ขอนแก่น
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
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จากตารางที่ 4.32 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.71
จังหวัดมหาสารคาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.82 และจังหวัดหนองบัวลาภู มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 62.75
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.96
จังหวัดมหาสารคาม มีค่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.02 และจังหวัดหนองบัวลาภู มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 52.83
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน จั งหวั ด ขอนแก่ น
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.71 จังหวัดมหาสารคาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.57 และจังหวัด
หนองบัวลาภู มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.85
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสั มพัน ธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้ าหน้าที่ตารวจ จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
87.85 จังหวัดมหาสารคาม มี ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.29 และจังหวัดหนองบัวลาภู มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 85.00
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
73.52 จังหวัดมหาสารคาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.73 และจังหวัดหนองบัวลาภู มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 75.75
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณ ธรรม จริยธรรมของ
ข้ าราชการต ารวจ จั งหวั ด ขอนแก่ น มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 75.59 จั งหวั ด มหาสารคามมี ค่ า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.05 และจังหวัดหนองบัวลาภู มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.16
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ านตรวจ จุ ด ตรวจ
และจุ ด สกั ด ของต ารวจ จั งหวัด ขอนแก่น มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อ ยละ 71.43 จั งหวัด มหาสารคาม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.82 และจังหวัดหนองบัวลาภู มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.70

ตารางที่ 4.33 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

ลาปาง
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

แพร่
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

6.63

1.89

66.31

6.52

1.93

65.18

6.53

1.94

65.33

5.54

2.24

55.43

5.98

2.10

59.83

5.60

2.58

55.96

3.66
7.19
6.73
7.35

1.20
2.23
1.95
2.12

36.58
71.86
67.33
73.50

3.81
6.98
7.21
7.08

1.44
2.20
1.89
2.19

38.12
69.78
72.12
70.80

3.66
7.02
7.08
7.16

1.30
2.24
1.98
2.17

36.62
70.18
70.82
71.57

8.75

0.66

87.59

8.45

0.83

84.46

8.63

0.74

86.32

8.56
8.96

0.74
0.67

85.59
89.58

8.29
8.60

0.84
0.88

82.91
86.00

8.46
8.80

0.78
0.78

84.64
88.00
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1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

ค่าเฉลี่ย

เชียงใหม่
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.33 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

ลาปาง
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย

แพร่
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

8.03

0.66

80.31

7.74

1.00

77.37

7.74

0.91

77.33

7.92
7.90
8.17
8.13

0.93
0.73
0.75
0.64

79.22
79.00
81.67
81.33

8.16
7.52
7.64
7.63

0.87
1.13
1.21
1.12

81.56
75.22
76.44
76.25

7.53
7.70
7.89
7.81

1.22
0.74
0.89
1.07

75.33
77.00
78.89
78.08

7.49

0.42

74.85

7.33

0.63

73.33

7.41

0.52

74.16

7.60
7.83
7.33
7.33
7.34

0.79
0.72
0.61
0.83
0.52

75.97
78.26
73.25
73.33
73.42

7.41
7.59
7.22
7.16
7.27

0.97
0.94
0.72
0.93
0.60

74.10
75.94
72.24
71.62
72.71

7.51
7.73
7.27
7.26
7.31

0.87
0.82
0.66
0.87
0.56

75.09
77.30
72.74
72.62
73.05

7.07

0.66

70.74

7.06

0.72

70.64

7.04

0.59

70.40
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5. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่
พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ า นตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ค่าเฉลี่ย

เชียงใหม่
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

151

จากตารางที่ 4.33 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัด เชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.31,
จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.18 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.33
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
55.43, จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.83 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
55.96
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน จั งหวัด เชี ย งใหม่
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.58, จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.12 และ จังหวัดแพร่
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.62
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสั มพั น ธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ
87.59, จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.46 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
86.32
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 80.31, จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.37 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
77.33
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของข้ า ราชการต ารวจ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 74.85, จั ง หวั ด ล าปาง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.16
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ านตรวจ จุ ด ตรวจ
และจุ ด สกั ด ของต ารวจ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70.74, จั ง หวั ด ล าปาง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.64 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.40

ตารางที่ 4.34 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
วัตถุประสงค์

พิจิตร
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

อุทัยธานี
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

7.45

2.06

74.54

7.50

2.10

75.04

7.56

2.23

75.57

5.61

2.46

56.10

5.57

2.28

55.69

5.84

2.06

58.35

3.66
7.76
7.60
7.89

1.36
2.00
1.72
1.92

36.59
77.64
76.00
78.86

3.85
7.78
7.50
7.87

1.54
2.00
1.71
1.99

38.48
77.83
75.03
78.65

3.94
7.95
7.68
8.04

1.49
1.91
1.56
1.86

39.44
79.51
76.76
80.39

8.40

0.88

84.07

8.56

0.75

85.48

8.61

0.78

86.06

8.28
8.53

0.94
0.89

82.84
85.30

8.44
8.65

0.85
0.76

84.43
86.53

8.46
8.75

0.82
0.80

84.59
87.53
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1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

นครสวรรค์
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.34 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

พิจิตร
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

อุทัยธานี
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

7.02

1.23

70.18

6.93

1.04

69.34

6.60

0.89

65.98

7.31
6.81
6.87
7.08

1.32
1.49
1.47
1.01

73.11
68.11
68.67
70.83

6.91
6.71
6.76
7.36

0.96
1.39
1.41
1.07

69.11
67.11
67.56
73.58

6.78
6.71
6.40
6.50

1.00
0.93
1.09
0.97

67.78
67.11
64.00
65.00

7.33

0.60

73.29

7.55

0.21

75.47

7.48

0.41

74.76

7.41
7.61
7.21
7.15
7.27

0.93
0.94
0.67
0.94
0.58

74.05
76.13
72.07
71.52
72.67

7.68
7.92
7.37
7.40
7.38

0.65
0.55
0.53
0.78
0.45

76.75
79.17
73.68
73.98
73.76

7.58
7.82
7.31
7.33
7.34

0.78
0.72
0.61
0.83
0.51

75.76
78.24
73.11
73.27
73.39

7.07

0.69

70.74

7.12

0.73

71.17

7.09

0.83

70.89
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5. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่
พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ า นตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

นครสวรรค์
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
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จากตารางที่ 4.34 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์ ) ต่อการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ
74.54, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.04 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75.57
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
56.10, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.69 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
58.35
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลั วภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.59, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.48 และ จังหวัดอุทัยธานี
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.44
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
84.07, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.48 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
86.06
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
70.18, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.34 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
65.98
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของข้ า ราชการต ารวจ จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 73.29, จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.47 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.76
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ านตรวจ จุ ด ตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.74, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.17 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.89

ตารางที่ 4.35 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
วัตถุประสงค์

สมุทรสาคร
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

สมุทรสงคราม
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.61

1.98

76.10

7.67

1.84

76.67

7.35

2.01

73.51

5.95

2.45

59.48

5.92

2.47

59.17

6.10

2.36

60.96

3.85
7.78
7.50
7.87

1.54
2.00
1.71
1.99

38.48
77.83
75.03
78.65

4.19
5.52
5.30
5.82

1.39
1.93
1.61
1.90

41.90
55.24
52.96
58.21

4.23
5.17
5.17
5.43

1.40
1.77
1.48
1.75

42.27
51.72
51.74
54.29

8.36

0.86

83.55

8.21

1.15

82.05

8.52

0.99

85.20

8.29
8.42

0.87
0.89

82.89
84.20

8.12
8.29

1.07
1.24

81.16
82.93

8.47
8.57

0.94
1.06

84.67
85.72
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1. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เสี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่
ตารวจ
2. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหาต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับ
บริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

นครปฐม
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.35 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

สมุทรสาคร
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

สมุทรสงคราม
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

6.59

0.92

65.91

6.44

1.42

64.44

7.51

1.14

75.10

6.86
6.70
6.42
6.38

0.91
0.96
1.04
1.01

68.56
67.00
64.22
63.83

6.70
6.36
6.18
6.54

1.51
1.49
1.67
1.45

67.00
63.56
61.78
65.42

7.53
7.32
7.43
7.75

1.50
1.41
1.59
1.30

75.33
73.22
74.33
77.50

7.43

0.51

74.35

7.43

0.48

74.36

7.46

0.49

74.64

7.54
7.74
7.30
7.28
7.32

0.86
0.81
0.65
0.87
0.55

75.40
77.41
72.99
72.75
73.17

7.53
7.76
7.29
7.28
7.32

0.83
0.80
0.63
0.87
0.54

75.32
77.58
72.91
72.75
73.24

7.56
7.79
7.31
7.33
7.32

0.85
0.77
0.66
0.84
0.55

75.61
77.92
73.13
73.28
73.24

7.02

0.73

70.21

7.05

0.65

70.52

7.07

0.73

70.67
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5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

นครปฐม
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน

157

จากตารางที่ 4.35 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัด นครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.10,
จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 76.67 และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 73.51
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
59.48, จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 59.17 และ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.96
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน จั งหวัด นครปฐม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.48, จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.90 และ จังหวัด
สมุทรสงคราม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.27
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสั มพัน ธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครปฐม มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ
83.55, จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.05 และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 85.20
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภั ย ในชีวิตและทรั พย์ สิ น ในชุมชนที่ พักและอาศั ย จังหวัดนครปฐม มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย
ร้อ ยละ 65.91, จั งหวัดสมุท รสาคร มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 64.44 และ จังหวัดสมุ ท รสงคราม
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.10
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของข้าราชการตารวจ จังหวัดนครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.35, จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 74.36 และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.64
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ านตรวจ จุ ด ตรวจ
และจุ ด สกั ด ของต ารวจ จั งหวั ด นครปฐม มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 70.21, จั งหวั ด สมุ ท รสาคร
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.52 และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.67

ตารางที่ 4.36 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
วัตถุประสงค์

ระนอง
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

7.54

1.95

75.39

7.56

1.99

75.58

7.47

2.05

74.65

5.84

2.63

58.42

5.76

2.44

57.60

5.62

2.67

56.25

3.83
6.52
6.06
6.70

1.43
2.03
1.72
2.10

38.32
65.23
60.64
67.01

3.90
6.59
6.16
6.67

1.56
2.14
1.86
2.18

38.98
65.90
61.63
66.67

3.86
7.37
6.91
7.56

1.44
2.01
1.72
1.96

38.59
73.74
69.08
75.61

8.17

1.03

81.70

7.66

1.74

76.58

8.29

1.41

82.85

8.22
8.12

1.02
1.12

82.22
81.17

7.64
7.68

1.80
1.71

76.38
76.77

8.27
8.30

1.39
1.42

82.67
83.03
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1. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เสี ยหายต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้า หน้ า ที่
ตารวจ
2. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหาต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับ
บริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.36 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ระนอง
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

6.63

1.20

66.33

7.89

0.85

78.89

7.87

0.85

78.72

7.37
6.40
6.19
6.58

1.33
1.45
1.48
1.40

73.67
64.00
61.89
65.75

7.72
7.73
8.06
8.04

1.02
0.89
0.98
0.83

77.22
77.33
80.56
80.42

7.76
7.81
7.94
7.98

1.06
0.74
0.95
0.97

77.56
78.11
79.44
79.75

7.36

0.61

73.64

7.45

0.45

74.51

7.21

0.75

72.16

7.45
7.65
7.23
7.21
7.28

0.96
0.91
0.72
0.89
0.60

74.55
76.46
72.31
72.07
72.77

7.55
7.79
7.30
7.29
7.32

0.81
0.76
0.62
0.86
0.53

75.50
77.90
72.96
72.94
73.21

7.27
7.43
7.13
7.05
7.20

1.09
1.05
0.81
0.97
0.67

72.68
74.27
71.33
70.53
71.96

7.11

0.64

71.08

7.06

0.73

70.61

7.07

0.75

70.74
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5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
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จากตารางที่ 4.36 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
75.39, จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.58 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
74.65
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 58.42, จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.60 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 56.25
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.32, จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.98 และ จังหวัดระนอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.59
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพัน ธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้ าหน้าที่ตารวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 81.70, จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.58 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 82.85
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 66.33, จั ง หวั ด ชุ ม พร มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 78.89 และ จั ง หวั ด ระนอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.72
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของข้าราชการตารวจ จั งหวั ดนครศรี ธ รรมราช มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 73.64, จังหวัด ชุ ม พร
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.51 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.16
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ านตรวจ จุ ด ตรวจ
และจุ ดสกั ดของตารวจ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 71.08, จังหวัดชุ มพร
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.61 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.74

ตารางที่ 4.37 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

ปัตตานี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

สตูล
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

7.31

2.03

73.11

7.51

1.87

75.08

7.70

1.82

77.03

5.40

2.42

54.02

5.54

2.36

55.44

5.27

2.60

52.73

3.76
7.45
7.13
7.75

1.55
1.81
1.44
1.57

37.55
74.49
71.26
77.47

3.88
7.30
7.06
7.65

1.53
1.87
1.44
1.59

38.84
72.95
70.58
76.53

3.71
8.10
7.58
8.35

1.57
1.66
1.39
1.48

37.14
81.03
75.79
83.50

8.58

1.50

85.81

7.92

1.54

79.15

8.25

1.34

82.46

8.57
8.59

1.50
1.51

85.68
85.93

7.87
7.96

1.53
1.57

78.73
79.56

8.23
8.27

1.28
1.39

82.27
82.65
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1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อ มั่ นของผู้ ต้อ งหาต่อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจ
ในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ

ค่าเฉลี่ย

สงขลา
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ตารางที่ 4.37 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับตารวจภูธรจังหวัด ของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) (ต่อ)
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

ปัตตานี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

สตูล
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ร้อยละ

6.52

0.60

65.21

6.42

1.46

64.18

6.35

0.96

63.53

6.59
6.67
6.34
6.48

0.77
0.72
0.58
0.56

65.89
66.67
63.44
64.83

6.29
6.34
6.32
6.72

1.42
1.50
1.61
1.58

62.89
63.44
63.22
67.17

6.16
6.86
5.99
6.41

1.25
1.34
1.30
0.93

61.56
68.56
59.89
64.08

7.39

0.60

73.85

7.54

0.21

75.44

7.27

0.69

72.67

7.47
7.66
7.27
7.23
7.30

0.94
0.90
0.71
0.91
0.59

74.72
76.59
72.72
72.26
72.96

7.68
7.92
7.36
7.39
7.37

0.65
0.55
0.53
0.77
0.45

76.77
79.24
73.62
73.86
73.71

7.32
7.52
7.16
7.12
7.22

1.03
1.00
0.76
0.95
0.65

73.20
75.15
71.61
71.16
72.21

7.03

0.59

70.30

7.11

0.65

71.08

6.96

0.65

69.58
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5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
อุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
จรรยาบรรณของตารวจ
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ
จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ

ค่าเฉลี่ย

สงขลา
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

163

จากตารางที่ 4.37 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดี ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.11,
จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.08 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.03
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
54.02, จั ง หวั ด ปั ต ตานี มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 55.44 และ จั ง หวั ด สตู ล มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 52.73
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน จั ง หวั ด สงขลา
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.55, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.84 และ จังหวัดสตูล
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.14
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.81,
จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.15 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.46
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
65.21, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.18 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
63.55
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของข้าราชการตารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.85, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 75.44 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.67
วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 7 ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ งด่ านตรวจ จุ ด ตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.30, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.08 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.58

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาตาม โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. เพื่อศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
4. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
5. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
6. เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ
7. เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ตารวจ
ซึ่งการวิจัยนี้มีการศึกษาเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเชื่อมั่น ของผู้เสี ยหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ย าเสพติ ด )
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front
Office) และนอกสถานีตารวจ จานวน 3 ด้าน ดังนี้
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1) การบริ การเบ็ ดเสร็ จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทางการยกระดั บ
การบริการประชาชนของสถานีตารวจ
2) เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะปฏิบัติหน้าที่มี
การพูดคุยกับประชาชน เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ เน้นงานบริการช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1) การสร้างเครือข่าย
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
จานวน 5 ด้าน ดังนี้
1) มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
2) อุดมคติของตารวจ
3) มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
4) จรรยาบรรณของตารวจ
5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจ
และความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
จากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 13,050 คน มีดังนี้
5.1 ผลการสารวจความคิด เห็น เกี่ยวกับความเชื่อ มั่น ของผู้เ สีย หาย (เกี่ยวกับคดีประทุ ษ ร้ า ย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ คิดเป็นร้อยละ 72.66 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หาย (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย เพศ และทรั พ ย์ )
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 79.72
และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อ
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ชีวิต ร่ างกาย เพศ และทรั พย์ ) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธร
ภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 61.76
5.2 ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ คิดเป็นร้อยละ
57.39 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล (บช.น.) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.37 และหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 54.06
5.3 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ภาพรวมความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 38.76 โดยหน่วยงาน
ที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธร
ภาค 3 (ภ.3) คิดเป็ น ร้ อยละ 35.51 หน่ ว ยงานที่มีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 42.16
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น อาชญากรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 69.29 โดยหน่ ว ยงานที่ มี
ประสิ ทธิภ าพในการป้ องกั น อาชญากรรมมากที่ สุ ด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
คิดเป็ น ร้ อยละ 79.14 และหน่ ว ยงานที่ มีป ระสิ ทธิภ าพในการป้ องกัน อาชญากรรมน้ อยที่สุ ด คื อ
ตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 53.51
ด้านประสิ ทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 68.89 โดยหน่ว ยงานที่มี
ประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ
76.18 และหน่ ว ยงานที่มีป ระสิ ทธิภ าพในการปราบปรามอาชญากรรมน้อยที่สุ ด คือ ตารวจภูธร
ภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 52.07
ด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย์สิ น คิดเป็นร้อยละ 71.01 โดยหน่ว ยงานที่มีระดั บ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล
(บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 80.53 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิ ต
และทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 56.23
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5.4 ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ภาพรวมความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ คิดเป็นร้อยละ 83.67 โดยหน่วยงานที่มีความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรั บ บริ ก ารสาธารณะ (งานจราจร, งานชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั นธ์ , งานสายตรวจ)
จากเจ้าหน้าที่ตารวจมากที่สุ ด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 87.22
หน่วยงานที่มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front
Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์,
งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 80.37
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ คิดเป็นร้อยละ 82.98 โดยหน่วยงาน
ที่มีร ะดับ ความเชื่อมั่น เกี่ย วกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจมากที่สุ ด คือ
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 86.52 และหน่วยงานที่มีระดับความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
คิดเป็นร้อยละ 80.42
ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจนอกสถานี ต ารวจ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.37
โดยหน่วยงานที่มีระดับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจมาก
ที่สุ ด คือ กองบั ญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 87.93 และหน่ว ยงานที่มีระดับ
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธร
ภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 80.32
5.5 ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนใน
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
ภาพรวมความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย คิดเป็นร้อยละ 71.55 โดยหน่วยงาน
ที่ มี ค วามพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
คิดเป็นร้อยละ 78.33 และหน่วยงานที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจ
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ชุมชนในการรับ ผิดชอบต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยน้อ ยที่ สุ ด
คือ ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 64.31 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการสร้างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 73.52 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การสร้างเครือข่ายมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) คิดเป็นร้อยละ 78.70 และหน่วยงานที่มี
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ
63.44
ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 70.44 โดยหน่วยงานที่มี
ระดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมในชุ ม ชนมากที่ สุ ด คื อ
ต ารวจภู ธ รภาค 5 (ภ.5) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.07 และหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
คิดเป็นร้อยละ 65.33
ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 70.06 โดยหน่วยงานที่มีร ะดับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
คิดเป็นร้อยละ 79.00 และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 62.19
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.20 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) คิดเป็นร้อยละ 78.56
และหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ชุ ม ชนน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 65.36
5.6 ผลการสารวจความคิด เห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
คิดเป็นร้อยละ 74.31 โดยหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจมากที่สุด คือตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 75.11 และหน่วยงานที่มี
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจน้อยที่สุด คือ
ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 73.44 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านมาตรฐานคุณธรรมของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 75.30 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมของตารวจมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 76.28
และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมของตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธร
ภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 74.25
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ด้านอุดมคติของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 77.49 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
อุดมคติของตารวจมากที่สุด คือตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 78.71 และหน่วยงานที่มี
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับอุดมคติของตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ
76.21
ด้ า นมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของต ารวจ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.88 โดยหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ
ความพึงพอใจเกี่ย วกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจมากที่สุ ด คือ ตารวจภูธ รภาค 1 (ภ.1)
คิดเป็นร้อยละ 73.40 และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 72.20
ด้านจรรยาบรรณของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 72.72 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจ
เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของต ารวจมากที่ สุ ด คื อ ต ารวจภู ธ รภาค 1 (ภ.1) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.56
และหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความ พึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของต ารวจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 71.85
ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 73.18 โดยหน่วยงานที่มี
ระดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ของต ารวจมากที่ สุ ด คื อ
ต ารวจภู ธ รภาค 1 (ภ.1) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.62 และหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ
การแก้ไขปัญหาทุจริ ตคอร์รั ปชั่น ของตารวจน้อยที่สุ ด คือตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ
72.65
5.7 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.40 โดยหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความ พึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ
จุ ด ตรวจและจุ ด สกั ด ของต ารวจมากที่ สุ ด คื อ ต ารวจภู ธ รภาค 4 (ภ.4) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.24
และหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความพึง พอใจเกี่ยวกั บ การตั้ งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ
น้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 70.32
5.8 อภิปรายผล
5.8.1 อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในด้านต่าง ๆ
สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตารวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต
ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่ สุ ด คื อ พนั ก งานสอบสวนมี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายและสามารถอธิ บ ายให้ ผู้ เ สี ย หายเข้ า ใจ
อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 75.54 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนมองเห็นความสาคัญ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจด้านการสอบสวนซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้และอธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจข้อกฎหมายของคดีที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
การปฏิ บั ติ ง านเช่ น นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยผู้ เ สี ย หายสิ ท ธิ ต ามปฏิ ญ ญาสากลและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาว่าด้วยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการอานวยความยุติธรรมแก่
ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อานาจโดยไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม การได้รับการทดแทนความเสียหายโดยผู้กระทาความผิด
การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ และการให้ความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้สานักงานตารวจ
แห่ งชาติจ ะต้ อ งมี ก ารจั ด อบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ ด้า นกฎหมายตามสถานการณ์ปั จจุ บันเป็น ประจ า
เช่ น กฎหมายด้ า นอาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ กฎหมายฟอกเงิ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
การก่อการร้าย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ให้กับพนักงาน
สอบสวนและต้ อ งมี ก ารเน้ น ย้ าสร้ า งจิ ต ส านึ ก การให้ บ ริ ก ารแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ให้ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้เสียหายหรือประชาชนที่เข้ามารับบริการจะมีฐานะยากจนหรือ
ร่ารวย ควรให้การอานวยความยุติธรรมที่เสมอภาคและเท่ าเทียมกันซึ่งเป็นไปตามหลักการอานวย
ความยุติธรรมในคดีอาญา ตามคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลง 1 กรกฎาคม 2556
เรื่ อง การอานวยความยุ ติธ รรมในคดี อ าญา การทาส านวนการสอบสวน และมาตรการควบคุ ม
ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาในทุกกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนางาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่สาคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย ของรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร
สุวรรณ และคณะ (2557) เรื่องความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ประจาบัญชี 2557 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ได้แก่
พนักงานสอบสวนควรแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายได้ทราบเป็น
ระยะ พนั กงานสอบสวนควรทาการสอบสวนให้ รวดเร็ว ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
รวมทั้ ง การออกหมายจั บ และการส่ ง ฟ้ อ งศาล พนั ก งานสอบสวนควรด าเนิ น การสอบสวนและ
ปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยานอย่างเป็นความลับ พนักงานสอบสวนควรนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
มาใช้ ใ นการรวบรวมพยานหลั ก ฐานในการสอบสวน รวมถึ ง หลั ก ฐานทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
พนั ก งานสอบสวนควรมี ค วามรู้ ค วามสามารถและความเชี่ย วชาญในการปฏิบั ติ งาน โดยเฉพาะ
อาชญากรรมในรูปแบบใหม่และสามารถให้คาแนะนาข้อกฎหมายให้ผู้เสียหายได้ พนักงานสอบสวน
ควรพูดจาสุ ภาพ มีอัธ ยาศัย ที่ดีและให้ ความเป็นกันเองกับประชาชน ที่อยู่ในฐานะผู้ เสี ยหายและ
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พนักงานสอบสวนควรปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
โดยต้องมีความเป็นธรรมและเป็นกลางทางการดาเนินคดี
นอกจากนั้ น จากงานวิ จั ย ของวิ ท ยา ราชแก้ ว (2558) เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นา
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานของตารวจฝ่ ายสื บสวน กองกากับการสื บสวนตารวจภูธ รจังหวั ด
ร้อยเอ็ด พบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคือควรสอบถามปัญหาของงานที่ทาและสวัสดิการ
ที่พักอาศัยให้เพียงพอกับเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่และการพัฒนางานโดยจัดให้มีการส่งไปอบรม
ความรู้ เพิ่มเติม เพื่อ ทัน กับ เหตุ ก ารณ์ต่า ง ๆ และการก่ออาชญากรรมในปั จจุบัน ซึ่งมีการพั ฒ นา
ตามเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อ
การให้บริการหมายถึง พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
สอดคล้องกับปัจจุบันนี้สานักงานตารวจแห่งชาติเกิดภาวะการขาดแคลนพนักงานสอบสวนก็ว่าได้
สืบเนื่องมาจากการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนไปอยู่สายงานอื่นและตั้งแต่งผู้ไม่เคยปฏิบัติงานสอบสวน
มาทาหน้าที่สอบสวน จึงทาให้พนักงานเกิดความเครียดเพราะมีปริมาณงานมากงานล้นมือ บางรายก็
ฆ่าตัวตาย บางรายก็ขอลาออก หรือบางจังหวัดมีการยื่นใบขอลาออกเกือบทั้งจังหวัด ยกตัวอย่าง
จังหวัดพัทลุง ซึ่งปรากฏตามข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และตามสื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ผลการวิจัย
ที่มีพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอนี้ส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริการคือพนักงานสอบสวนและผู้รับ บริการคือ
ประชาชนผู้ เ สี ย หายจึ ง ท าให้ ก ารด าเนิ น คดี เ ป็ น ด้ ว ยความล่ า ช้ า ซึ่ ง จะส่ ง กระทบต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในที่สุด
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมาก
ที่สุด คือพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไป ตรงมา ไม่แสวงผลประโยชน์อัน
มิควรได้ คิดเป็นร้อยละ 58.59 แสดงให้เห็นว่าผู้ ต้องหามีความเชื่อในกระบวนการด้านยุติธรรมของ
ส านั กงานตารวจแห่งชาติในระดับที่เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้ องความเชื่อมั่นของประชาชน
ทุกกลุ่มและทุกระดับนับเป็นประเด็นสาคัญที่ภาครัฐควรให้ความสาคัญ ตามที่องค์กรแห่งความร่วมมือ
ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ (Organization for Economic Corporation and Development:
OECD) ได้ให้ ความส าคัญกับ ความเชื่อถือไว้ว างใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐบาลเป็นอย่างมาก
โดยเห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพื้นฐานของความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐ และเป็นกุญแจนาไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดี
ประเด็นความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาน้อยที่สุด คือ พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวน
อย่ า งรวดเร็ ว คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 55.77 ซึ่ ง หมายถึ ง พนั ก งานสอบสวนด าเนิ น การสอบสวนล่ า ช้ า
สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือพนักงานสอบสวน

172

มีเพียงพอต่อการให้บริการ หมายถึง พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่มีการแจ้งความ
ร้ องทุกข์กล่ าวโทษ ผลการวิจั ย ที่มีพนั กงานสอบสวนไม่เพียงพอนี้ส่ งผลกระทบทั้งผู้ ให้ บริการคือ
พนักงานสอบสวนและผู้รับบริการคือประชาชน จึงทาให้การดาเนินคดีเป็นด้วยความล่าช้าการทาสานวน
สอบสวนของพนักงานสอบสวนมีเงื่อนเวลาในการทาภายใน 48 ชั่วโมง และในกรณีผู้ต้องหาหรือผู้ถูก
จั บ กุ ม เป็ น เด็ ก และเยาวชนจะมี เ วลาในการท าภายใน 24 ชั่ ว โมง ซึ่ ง คดี บ างคดี เ ป็ น คดี ที่ ยุ่ ง ยาก
สลับซับซ้อนต้องใช้เวลาในการสืบเสาะแสวงหาพยานหลักฐาน และถ้าพนักงานสอบสวนทาสานวนคดี
ละหลวมก็จะส่งผลกับรูปคดีเป็นอย่างมาก
3. ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ ความหวาดกลั ว ภัยอาชญากรรมของประชาชนประเด็นที่
ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด คือ เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวภัยว่า
จะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 36.53 แสดงให้เห็นว่า
มีการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบของสานักงานตารวจแห่ง ชาติ ซึ่งให้ความสาคัญใน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน ยกตัวอย่างโครงการประชารัฐ ร่วมใจดูแล
ความปลอดภัยบ้านประชาชน การเปิดแอปพลิเคชั่น “Police i lert u” การสร้างเครือข่าย การรับรู้
ปัญหา การมีส่วนร่วมและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุม ชน การให้ความรู้กับประชาชนใน
การป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออาจนาเทคโนโลยี อาทิ
กล้องวงจรปิดช่วยในการป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรม การบันทึกรูปพรรณของคนร้าย
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจได้อีกด้วย
และจากผลความหวาดกลัวภัยว่าจะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายใน
เวลากลางคืนอยู่ในระดับน้อย สืบเนื่องจากที่มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
การป้ องกัน ตนเองจากภัย อาชญากรรมนั้ นส่ งผลให้ ประชาชนชนจะมีความระมัดระวัง ตนเองใน
การแต่งกาย ทรัพย์สินที่มีมูลค่า รวมทั้งการไม่เปิดช่องโอกาสที่จะก่อให้เกิดเหตุหรือภัยอาชญากรรม
กับตนเองจากบุคคลแปลกหน้าในเวลากลางคืนได้
ส าหรั บ พื้ น ที่ ต ารวจภู ธ รภาค 3 จะเห็ น ได้ ว่ า ผลการส ารวจความหวาดกลั ว ภั ย
อาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
มีความผกผันกัน เนื่องมาจากบริบททางสังคม วิถีทางวัฒนธรรมของพื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นอยู่แบบ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือคนในชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูด การรวมตัวอยู่กันเป็น
กลุ่มเสมือนเครือญาติพี่น้อง และมีบริบททางสังคมแบบการรวมกลุ่มกันในชุมชนอย่างเข้มแข็งส่งผลให้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน จะสามารถป้องกันภัยและกระจาย
ข่าวได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกถึงความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมใน
ระดับน้อย ถึงแม้ระดับประสิทธิภาพการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมจะอยู่ในระดับน้อย
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พื้นที่ตารวจภูธรภาค 7 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด จากผลการสารวจ
ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมของประชาชนนั้ น พบว่ า ลั ก ษณะสั ง คมในพื้ น ที่ มี ค วามเป็ น สั ง คมเมื อ งสู ง และ
ความเป็นระบบสังคมอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการเคลื่อนย้ายของผู้คน
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะชนชั้นแรงงาน จึงมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลากหลาย
ชนชั้นอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งในปัจจุบันการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่มี
ความรุนแรง กลุ่มคนในสังคมเมืองที่มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อ ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
จะซึมซับข้อมูลเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งส่งผลให้เกิดความรู้สึกกลัวภัยอาชญากรรมสูงขึ้นตามไปด้วย
และในพื้นที่ตารวจภูธรภาค 1, 2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด เนื่องจาก
การป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปราบปรามอาชญากรรมไม่ เ ป็ น ไปในทางทิ ศ เดี ย วกั น กั บ
ความหวาดกลัวภัย อาชญากรรม ซึ่งเป็นผลมาจากภายในพื้นที่มีการเคลื่ อนย้ายของกลุ่ มแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวอย่ างต่อเนื่องและมีปริม าณมากขึ้น บริบททางสั งคม วัฒ นธรรมและ
ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนในพื้ น ที่ นี้ จึ ง มี ค วามหลากหลาย ซั บ ซ้ อ น และส่ ง ผลให้ สั ง คมมี
ความไร้ระเบียบ ประชาชนจึงเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกิดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
มากกว่าประชาชนพื้นที่อื่น
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยในต่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับการใช้อุปกรณ์
และเทคโนโลยีในการช่วยป้องกันและสืบสวนอาชญากรรมโดย Matthew P.J.Ashby (2017) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อง การใช้ ประโยชน์ ของกล้ อง CCTV เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในวิ เคราะห์ เชิ งประจั กษ์ ในการสื บสวน
อาชญากรรม (The value of CCTV surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal
Analysis ) ผลการวิจัยพบว่า มีการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกัน
อาชญากรรมจานวนมาก แต่ยังต้องตระหนักว่ากล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือสาคัญในการสืบสวนด้วย
การศึกษาครั้ งนี้จึ งได้พยายามที่จะระบุว่ากล้องวงจรปิ ดนี้มีหลั กฐานที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ อาชญากรรมในประเทศอั ง กฤษในช่ ว งปี พ.ศ. 2554 ถึ ง พ.ศ. 2558 กล้ องวงจรปิ ด
เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรม
ยกเว้นการครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิ ดเป็นเครื่องมือสืบสวนที่มีประสิ ทธิภาพ
สาหรับอาชญากรรมหลายประเภท แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของกล้องวงจรปิดมีข้อจากัดหลายประการ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง กล้ องวงจรปิ ดที่ มี จ านวนจ ากั ดไม่ ครอบคลุ มพื้ นที่ สาธารณะ และมี การกล่ าวถึ ง
คาแนะนาหลายประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กล้องวงจรปิดในการสืบสวนให้มากขึ้น
ประเด็น ที่ป ระชาชนให้ ความหวาดกลั วภัยมากที่สุ ด คือเมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย
ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 41.07 จากผลการวิจัย
จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความหวาดกลัวการเกิดอาชญากรรม การขโมยทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืน
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มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งเวลาที่ ไ ม่ ส ามารถมองเห็ น ผู้ ร้ า ยได้ ชั ด เจน การป้ อ งกั น ตนเองจาก
ภัย อัน ตรายทาได้อย่ างจ ากัด เจ้ าหน้ าที่ตารวจสายตรวจออกตรวจตราในเวลากลางคืนไม่ ทั่ ว ถึ ง
สืบเนื่องจากการขาดแคลนกาลั งพลไม่เพียงพอประกอบกับประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ า มา
ทางานนับล้านคนซึ่ งความรู้สึกหวาดกลัวภัยมาจากปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ที่พักอาศัยเป็น
ชุมชนแออัดเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพยาติด หรือที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานบันเทิงกลางคืน อยู่บริเวณที่ตั้ง
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะมีผู้พักอาศัยเป็นแรงงานต่างด้าว
แทบทั้งนั้น จึงทาให้ประชาชนมีความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Eva Krulichoya (2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมกับการ
รั บ รู้ ความเสี่ ย งในประเทศยุ โ รป (The relationship between fear of crime and risk perception
across Europe ) ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า การรั บ รู้ ความเสี่ ย งมี ค วามสั ม พั นธ์ เชิ ง บวกกั บ ความกลั ว
อาชญากรรมในทุกประเทศที่ทาการวิเคราะห์แม้ว่าความสัมพันธ์จะแตกต่างกัน โดยประเทศที่มีอัตรา
การตกเป็นเหยื่อที่สูงขึ้นแสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับต่าระหว่างความกลัวอาชญากรรมและการรับรู้
ความเสี่ยง ในขณะที่ประเทศที่มีอัตราการตกเป็นเหยื่อที่ต่ากว่ามีการรับรู้ความเสี่ยงมีบทบาทสาคัญใน
การสร้างความกลัวอาชญากรรม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับจากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner
(1997 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2551) พบว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยทางด้านสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิต ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นประเด็นคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
มากกว่าคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมกับการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมทาให้ผู้ชายรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
น้อยกว่าผู้หญิง
นอกจากนั้นยังรวมไปถึงความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับสถานการณ์แวดล้ อม
โดยทั่วไปคาถามในการสารวจการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักจะถามว่า “คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหน
เมื่อต้องเดินผ่านบริเวณบ้านพักของตนในเวลากลางคืน ” ซึ่งจะต้องแยกองค์ประกอบรายละเอียด
ของสถานการณ์ แ วดล้ อ มออกมาเป็ น ประเด็ น ย่ อ ย ๆ ได้ แ ก่ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ เพื่ อ นบ้ า น
ลักษณะแวดล้อมต่าง ๆ ความรู้สึกหวาดกลัวความมืด การรับรู้ต่อความรู้สึกอ่อนแอในใจ ความรู้สึก
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสถานที่นั้นมาก่อน หรือเมื่อเดิน
ถนน บนรถโดยสารสาธารณะ และเมื่ออยู่บ้าน ฯลฯ ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึก
อ่อนแอ โดยนักวิชาการ คือ Hale (1996) ศึกษาพบว่า การสร้างความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ ความอ่ อ นแอหรื อ ความรู้ สึ ก ไม่ มั่ น คง โดยค านวณจากการรั บ รู้ อั ต รา
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมกั บ ความเสี่ ย ง ผลจากการส ารวจเหยื่ อ
อ า ช ญ า ก ร ร ม พ บ ตั ว แ ป ร 2 ตั ว มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม ร ะ ห ว่ า ง กั น คื อ
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“ความรู้ สึ กหวาดกลั ว ” กับ “ความเสี่ ยง” กล่ าวคือชายหนุ่มวัย ทางานที่ใช้ชีวิ ตเสเพลนอกบ้ า น
โดยเฉพาะผู้ ที่ ช อบเที่ ย วตามสถานเริ ง รมย์ ซึ่ ง จั ด ว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ มี “อั ต ราความเสี่ ย ง” สู ง สุ ด ต่ อ
การประสบอาชญากรรมแต่กลับเป็นกลุ่มที่มี “ความรู้สึกหวาดกลัว ” ต่าสุด ขณะที่หญิงชราแสดง
“ความรู้สึกหวาดกลัว” สูงสุด แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมี “อัตราความเสี่ยง” ต่าสุด (Hough, 1995
อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2551)
รวมทั้งความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับเพศ การสารวจอาชญากรรมของประเทศ
สหราช-อาณาจักร (British Crime Survey หรือ BCS) ปี ค.ศ.1996 พบว่า ในสถานการณ์เดียวกัน
เพศหญิ ง กั บ เพศชายมี ค วามรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมแตกต่ า งกั น โดยผู้ ห ญิ ง ร้ อ ยละ 58
รู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างยิ่งเมื่อต้อ งเดินตามลาพังในเวลากลางคืน ขณะที่ความรู้สึกดังกล่าว
เกิดขึ้นกับผู้ชายเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นและความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับลักษณะทางกายภาพ
แวดล้อม ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผูกติดกับสภาพความเป็น
สังคมเมือง ขณะเดียวกันก็มีปฏิกิริยากั บสภาพแวดล้อมแคบ ๆ ทรุดโทรมที่มีไฟสลัว ๆ ตึกรามบ้าน
ช่องที่มีการขีดเขียนภาพและคาตามผนังตึก อาคารที่พักสูง ๆ ที่ทรุดโทรม มุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่วสุม
มีคนเมาสุราเดินไปมา และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมิตร
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น อาชญากรรมประเด็ น ที่ ป ระชาชนให้ ค วามเชื่ อ มั่ น
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถลดช่องว่างในการกระทาความผิด โดยออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัดและออก
เยี่ ยมเยี ยนประชาชน ฯลฯ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 72.09 สอดคล้ อ งกั บ กรอบแนวทางในการป้ อ งกั น
อาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม หมายถึง การจัดการกับพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด
อาชญากรรม ได้แก่ การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดป้ายสัญลักษณ์การป้องกันพื้นที่อันตราย
(พื้ น ที่ เ ปลี่ ย วพื้ น ที่ ล่ อ แหลม) การจั ด วางผั ง เมื อ ง การออกแบบที่ อ ยู่ อ าศั ย และการจั ด ให้ มี ร ะบบ
การรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ผู้กระทาผิดจะเข้าถึงบุคคลหรือ
ทรั พ ย์ รวมถึ ง การสร้ า งความสะดวกในการเฝ้ า ระวั ง และการติ ด ตามผู้ ก ระท าความผิ ด เมื่ อ เกิ ด
อาชญากรรมขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีตารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน:
ศึกษากรณีสถานีตารวจบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการ
โรงพั ก เพื่ อ ประชาชนในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง เรี ย งตามล าดั บ คะแนนได้ แ ก่ ด้ า นการอ านวย
ความยุติธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการควบคุมและ
จั ด การจราจร ด้ า นการปรั บ ปรุ ง สถานที่ ท าการและสภาพแวดล้ อ ม ด้ า นการบริ ก ารทั่ ว ไปและ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถขยายผลจับกุมตัวการ เครือข่ายหรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 71.36 สอดคล้ อ งกั บ การท างานของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ที่กาชับให้หน่วยงานในสังกัด ปราบปรามอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด ในการแถลงข่าวการขยายผล
การจับกุมผู้ต้องหารายใหญ่ของแก๊งยาเสพติดล็อตใหญ่ของตารวจภูธรภาค 1 จับยาบ้า 11.6 ล้านเม็ด
ไอซ์ 700 กิโลกรัม (โพสต์ทูเดย์, 2561) ความสามารถในการจับกุมผู้กระทาความผิดได้ถึงต้นเหตุและ
ขยายผลการจั บ กุ ม เครื อ ข่ า ยนั้ น มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ า ย
ใน การบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่ สอดคล้องกับกรอบแนวทางการป้องกั นอาชญากรรมใน
การจัดระบบต่าง ๆ ที่มตี ่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทาฐานข้อมูลสถิติและข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นต่อการป้องกัน
อาชญากรรม รวมทั้ ง การบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
ในการป้องกันอาชญากรรมโดยให้ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและรู้ช่อ งทาง
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ส่ ว นประเด็ น ที่ ป ระชาชนให้ ค วามเชื่ อ มั่ น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ก ารใช้
เทคโนโลยีในการนาจับคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติดหน้ารถ
สายตรวจ กล้ อ งติ ด หมวกกั น น๊ อ ค GPS การรั บ แจ้ ง โดยใช้ แ อพลิ เ คชั่ น ในสมาร์ ท โฟน
(Police i lert u) คิดเป็นร้อยละ 65.94 ซึ่งในประเด็นนี้สานักงานตารวจแห่งชาติควรต้องมีการพัฒนา
งานในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการก่ออาชญากรรมในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการและมีความซับซ้อน
เป็นอย่างมากจึงต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเพื่อพัฒนางานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้
มากยิ่งขึ้นตามแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้ อม (Crime Prevention through
Environment) ที่ได้ให้ความสาคัญกับมาตรการการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อ
สร้างความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเป็นการข่มขู่ ยับยั้ง
คนร้ายให้รู้สึกหวาดกลัวนอกจากนั้นควรจะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง CCTV ระหว่างหน่วย
ราชการหรื อ กล้ อ ง CCTV เคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ง่ า ยต่ อ การสั ง เกตการณ์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ ใ น
การเข้าตรวจสอบพื้น ที่ หากเห็ น ว่ามีความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นและสอดคล้องกั บ
งานวิจัยในต่างประเทศของMatthew P.J.Ashby (2017) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ของกล้ อง
CCTV เพื่อเป็ นเครื่ องมื อในวิ เคราะห์ เชิ งประจั กษ์ ในการสื บสวนอาชญากรรม (The value of CCTV
surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal Analysis ) ผลการวิจัยพบว่ามีการวิจัย
เกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันอาชญากรรมจานวนมาก กล้องวงจรปิด
เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรม
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ยกเว้นการครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิ ดเป็นเครื่องมือสืบสวนที่มีประสิ ทธิภาพ
สาหรับอาชญากรรมหลายประเภทด้วยเช่นกัน
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรั บ บริ ก ารสาธารณะ (งานจราจร,
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจบนสถานี ต ารวจประเด็ น ที่ ป ระชาชนให้
ความเชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด คื อ ห้ อ งน้ ามี ค วามสะอาดและมี จ านวนเพี ย งพอ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 83.73
แสดงให้เห็นว่าการที่สานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินโครงการปฏิรูปสถานีตารวจระยะเร่งด่วนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวทางของโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โรงพัก
เพื่อประชาชน) ในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ด้านการให้บริการทั่วไปในกิจกรรมที่ 5 ด้านการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ ส่วนในประเด็นที่ประชาชน
ให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือมีที่จอดรถเฉพาะสาหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ คิดเป็นร้อยละ
82.13 สาเหตุ ที่ ส ถานี ต ารวจมี ที่ จ อดรถเฉพาะส าหรั บ ประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ราชการไม่ เ พี ย งพอ
สืบเนื่องมาจากสถานที่ ตั้งสถานีตารวจมีพื้นที่จากัดที่ดินมีราคาแพงสานักงานตารวจแห่งชาติไ ม่มี
งบประมาณสนั บ สนุ น โดยเฉพาะสถานีตารวจในสั ง กัด กองบั ญชาการตารวจนครบาลและสถานี
ตารวจภูธรเมืองของจังหวัดใหญ่และมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ
พั ฒ นาสถานี ต ารวจเพื่ อ ประชาชน (โรงพั ก เพื่ อ ประชาชน) ในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563)
ด้านการให้บริการทั่วไปในกิจกรรมที่ 8 ให้มีการสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการจึงจะ
สามารถนามาปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อไป
ด้านการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจประเด็นที่ ประชาชนให้
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตารวจ คิดเป็นร้อยละ 85.28 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่ าง
แท้จริ ง โดยเจ้ าหน้ าที่ต ารวจต้ อ งมี กิริ ยาวาจาสุ ภ าพ ยิ้มแย้มแจ่ม ใส ปฏิบัติงานเชิงรุ กเพื่ อ สร้ า ง
ความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีตารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community
policing) เป็นการป้องกันอาชญากรรมแนวใหม่ ตารวจกับประชาชนจะต้องทางานร่วมกันโดยใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมได้ การทางานหน่วยงานตารวจต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนนั้น ๆ ส่วนประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจ มีการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรอย่างเคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล คิดเป็นร้อยละ 83.17
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ผลการวิจัยเชิ งปริมาณมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับคาถามปลายเปิดของ
กลุ่ มตัว อย่ าง พบว่าเจ้ าหน้ าที่ให้ บ ริ การรวดเร็ว พูดจาสุ ภ าพ บริการประชาชนด้ว ยความเต็ ม ใจ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ที ก ารให้ บ ริ ก ารสะดวกเนื่ อ งจากเป็ น การให้ บ ริ ก ารแบบจุ ด เดี ย ว
(One-stop Service) เจ้าหน้าที่ตารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้คาแนะนา ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่าง
ดีสอดคล้องกับ แนวทางการยกระดับ การบริการประชาชนของสถานีตารวจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
ด้ า นการสร้ า งเครื อ ข่ า ยประเด็ น ที่ อ าสาสมั ค รตารวจชุม ชนเห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ
ท่ า นเคยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น หน่ ว ยงานฝ่ า ยปกครอง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่น
หรือภาคเอกชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 75.04
ประเด็น ที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็ นด้ว ยน้อยที่สุ ด คือท่านได้ร่ว มกับตารวจใน
การเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.48
ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชน
เห็นด้วยมากที่สุด คือท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.40
ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิด
วางแผนกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคน
ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.30
ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วย
มากที่สุด คือท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอันนาไปสู่การระบุปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.87
ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
และประชาชนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 69.03
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 73.13
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ส่วนประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือท่านสามารถเชิญชวน
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุ มชน
คิดเป็นร้อยละ 71.43
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนใน
การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก และอาศั ย ไม่ ว่ า จะเป็ น
ด้ า นการสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นแนวทางการแก้ ไ ขปั ญหาอาชญากรรมในชุม ชนด้ า นการรับ รู้ ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมีความสาคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีตารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community Policing Theory) ที่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องปรับบทบาทใหม่
สาหรับตารวจท้องที่ทั้งหมดกล่าวคือเจ้าหน้าที่ตารวจมีบทบาทในการวางแผน สนับสนุน และให้คาปรึกษา
แก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม และตามกรอบแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมที่ให้การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนจากทุกภาคส่วน
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรมโดยการรับทราบสถานการณ์แนวโน้ม
ปั ญหาอาชญากรรมเพื่ อน าไปสู่ การวางแผนป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมในพื้ นที่ ต่ อ ไป
นอกจากนั้นส่งเสริมการดาเนินงานและบูรณาการเครือข่ายที่จัดตั้งไว้แล้ว เช่น เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครื อข่ายเฝ้ าระวังภาคประชาชนเพื่ อแจ้งข่าวให้ เบาะแสด้านอาชญากรรม
เป็ น ต้ น หรื ออาจส่ งเสริ มให้ มี การจั ดตั้ งตู้ ยามต ารวจชุ มชน (โคบั ง) ในการป้ องกั นอาชญากรรม
ตามผลการวิจัยของชนณรงค์ วันชา (2560) เรื่องรูปแบบการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพตู้ยามตารวจชุ มชน
(โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรมของตารวจภูธรภาค 4 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบหนึ่งของตู้ยามตารวจ
ชุมชนคือปัจจั ยด้านมนุษยสัมพันธ์มีผลต่ อความสาเร็จในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพตู้ยามตารวจชุ มชน
(โคบัง) แต่ยังมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในการที่อาสาสมัครตารวจได้ร่วมกับตารวจในการเผยแพร่
ความรู้และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องการ
พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ และสามารถเชิญชวนประชาชนให้
เข้ามามี ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนจากผลการวิจัย
อาสาสมัครตารวจในชุมชนมีความพึงพอใจน้อยสุด
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ
ด้ า นมาตรฐานคุ ณ ธรรมของต ารวจ ประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ
เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 75.70
ประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ หน้ า ที่ ต ารวจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คิดเป็นร้อยละ 74.98
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ด้านอุดมคติของตารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมี
ความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของ
ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 79.00
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความไม่ประมาท คิดเป็นร้อยละ 74.33
ด้านมาตรฐานทางจริย ธรรมของตารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุ ด คือ
เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 74.64
ประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วย
ความรับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ70.84
ด้ า นจรรยาบรรณของต ารวจประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ
เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 73.51
ประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจไม่ ใช้ ความรุ น แรง
ในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจาเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.33
ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด
คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิช อบหรือผิดกฎหมายคิดเป็น
ร้อยละ 77.56
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือสานักงานตารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.96
จากผลการวิจัย ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าหน้าที่ตารวจมีความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
การยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชน เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนเจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตร
และสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือผิดกฎหมายแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ อยู่ ในเกณฑ์ดี ยกตัว อย่ าง กรณีเจ้าหน้าที่ตารวจมีความมีความอดทนอดกลั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์สอดคล้อง กับเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
เหตุเกิดในความรั บ ผิ ดชอบของพื้น ที่ส ถานี ตารวจทุ่งมหาเมฆ แม่กับลู กชายใช้ว าจาไม่สุ ภ าพกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรด้วยถ้อยคาหยาบคายและยั่วยุให้มีความโกรธ แต่เจ้าหน้าที่ตารวจก็ไม่มีการ
ตอบโต้ ซึ่งปรากฏตามคลิปที่สื่อต่าง ๆ (สยามรัฐ, 2560) ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าหน้าที่ตารวจมี
ความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจถือเป็นหลักการสาคัญประการ
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หนึ่งในการปฏิบั ติหน้ าที่ส อดคล้ องกับงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตารวจเอกหญิงสมหวัง
โอชารส และคณะ(2560) ในงานวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ต ารวจให้ แ ก่ นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ ผลการวิ จั ย ในการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมได้ แ ก่ ส านึ ก ใน
ความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน มีจิตสาธารณะเสียสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองและมีความตระหนักในคุณค่าของการเป็นตารวจที่มี
จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ ต ารวจที่ ค วรปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งตามล าดั บ คื อ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้นและการมีระเบียบวินัย รูปแบบ
การเสริ มสร้ างจริ ย ธรรม จรรยาบรรณในวิช าชีพตารวจควรดาเนินการให้ ครอบคลุ มดังนี้กาหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตรวจในทิศทาง
แต่อย่างไรก็ตามสานักงานตารวจแห่งชาติต้องต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ประชาชน
มีความพึงพอใจน้ อยสุ ด คือเจ้ า หน้าที่ตารวจปฏิ บัติห น้า ที่ด้ว ยความเสี ย สละ เพื่อประโยชน์ ข อง
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ ไม่ใช้ความรุนแรงใน
การปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจาเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและสานักงานตารวจแห่งชาติมี
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัยซึ่งปรากฏเป็น
ข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ แทบทุกวัน ซึ่งงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตารวจเอกหญิงสมหวัง
โอชารส และคณะ (2560) เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพตารวจได้
เสนอแนะให้ ค วรด าเนิ น การให้ ค รอบคลุ ม ดั ง นี้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพตรวจในทิศทางที่สอดคล้องและเท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดี การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันกับ
หน่วยงานอื่น ๆ การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จาเป็น
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่วิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอน/การอบรมที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ต ารวจ เช่ น การสร้ า ง
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพตารวจ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับตารวจ การสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของตารวจ จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตารวจ และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจาวัน
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของ
ตารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา
มารยาทสุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด คิดเป็นร้อยละ 73.61 ประเด็นที่ประชาชน
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พึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจและจุดสกัดตรวจ คิดเป็นร้อยละ 70.00
จากผลการวิ จั ย เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจปฏิ บั ติ กั บ ประชาชนด้ ว ยกริ ย า มารยาทสุ ภ าพ
ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด เป็นไปตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของ
สถานีตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามหนังสือสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 0007.13/130 ลง
19 มกราคม 2560ในการให้บริการประชาชนทั้งบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ โดยเฉพาะ
นอกสถานีตารวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องมีความเป็นมิตรกับประชาชนพบปะ พูดคุย ด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส กิริยา วาจา สุภาพ แสดงออกถึงความใส่ใจ ซึ่งนอกจากจะทาหน้าที่ บังคับใช้กฎหมาย
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้ างความเชื่อมั่น ศรั ทธาให้ กับ ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ แต่อย่างไรก็ตามส านักงานตารวจ
แห่งชาติต้องมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจจุดตรวจ จุดสกัด ให้กับประชาชนทราบใน
ความสาคัญของการตั้งด่านเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความปลอดภัยด้าน
การจราจร ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
5.9 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ความหวาดกลัวภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีดังนี้
- ควรมีการเพิ่มกล้อง CCTV ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้
พร้ อ มเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ รู ป แบบกล้ อ ง CCTV เคลื่ อ นที่
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ค ว ร เ พิ่ ม ต า ร ว จ สา ย ต รว จ ใ ห้ มี ก า รอ อ ก ต ร ว จ ใ นชุ ม ช นถี่ ขึ้ น ก ว่ า เดิ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนและควรประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ของตารวจ
ให้กับประชาชนทราบในความสาคัญของการตั้งด่านเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยด้านการจราจร
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราบริเวณชุมชนให้มากขึ้นทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืน การเพิ่มกาลังในการตรวจตราพื้นที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสี่ยงในชุมชน
ควรมีการเพิ่มจานวนของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ ให้มากขึ้น
- ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหาสาคัญในชุ มชน
จึงต้องการให้มีการตรวจตรา จับกุมเรื่องยาเสพติดในชุมชนอย่างเข้มงวด
2. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจ
ด้านการให้บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจมีดังนี้
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- เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจรวมทั้ง
การมาถึงที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว
- การให้ บ ริ ก ารสะดวกเนื่ อ งจากเป็ น การให้ บ ริ ก ารแบบจุ ด เดี ย ว (One-stop
Service) และควรแจ้งแนวทางและระยะเวลาการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
- ควรมีมาตรการในการกวดขันรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของเกินน้าหนักตามที่กฎหมาย
กาหนด และรถบรรทุกที่สัญจรบนเส้นทางที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน
- ควรมีมาตรการในการจัดการจราจรบริเวณที่เป็นจุดชุมชน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ในเวลาเร่งด่วนให้มีความเป็นระเบียบและสามารถสัญจรได้
- ควรเพิ่มการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อการกวดขันวินัยการจราจร
- ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม บ่อนการพนันในชุมชน
- เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจควรออกมาให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งเรื่ อ งกฎหมายแก่ ป ระชาชนให้ มี
ความเข้าใจง่ายและเกรงกลัวที่จะทาความผิด และเรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
- ควรมีการเพิ่มกาลังในการตรวจตราพื้นที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสี่ยงในชุมชนให้มากขึ้น
- เจ้าหน้าที่ตารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้คาแนะนา ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี
- ควรจั ด สถานที่ ใ ห้ มี ค วามสะอาดและบริ เ วณที่ จ อดรถในสถานี ต ารวจส าหรั บ
ประชาชนให้เพียงพอต่อการมาใช้บริการของประชาชน
- ควรมีการกวดขันการจราจรและผู้ที่จอดรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่จอดบริเวณ
ที่ห้ามจอด หรือห้ามจอดบริเวณทางจักรยาน เป็นต้น
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
เพศ และทรัพย์)
- ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและด้วยความสุภาพ
- พนักงานสอบสวนควรมีการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงขั้นตอนและความคืบหน้า
ในการดาเนินคดีเป็นระยะ ๆ
- ให้พนักงานสอบสวนเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
- พนักงานสอบสวนให้คาแนะนาแก่ผู้เสียหายได้ในเบื้องต้นว่าผู้เสียหายควรทาอะไร
ต่อไป
- การดาเนิ น คดีมีความล่ าช้า เนื่องจากต้องผ่ านหลายขั้นตอนจึงควรดาเนินการ
ในการทางานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
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4. ความพึ ง พอใจกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
- ควรเพิ่มการประสานงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับ
การวางแผนการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชน
- ควรมีการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น
- การที่ มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนกั บ ต ารวจนั้ น ท าให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง ใน
การป้องกันภัยอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดี
- มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ระหว่า งหน่ว ยงานอื่ นกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ สร้าง
เครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมเน้นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อป้องกันอาชญากรรม
- ควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อนาไปสู่หาทางการแก้ไขใน
ทุกระยะอย่างต่อเนื่อง
- ควรมี เ ครื่ อ งแบบหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ท าให้ ป ระชาชนทราบว่ า เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
อาสาสมัครตารวจ
- ค ว ร มี ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ กั บ อ า ส า ส มั ค ร ต า ร ว จ ชุ ม ช น อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเช่น เรื่องกฎหมายเบื้องต้น อุดมคติงานจิตอาสา การมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับตารวจ สภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ฯลฯ
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกีย่ วกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดี
ยาเสพติด) มีดังนี้
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรอธิบายหรือบอกให้ทราบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจับกุม
- เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ควรเลือกปฏิบัติกับประชาชน ควรมีความเป็นกลางและปฏิบัติ
กับประชาชนอย่างเท่าเทียม
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรให้ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้มาใช้บริการอย่างครบถ้วน
ตรงไปตรงมา
- เจ้าหน้าที่ตารวจต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประชาชนที่มารับบริการ

185

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
- บริเวณด่านตรวจ จุดตรวจบางที่ ควรมีการตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ทาให้ประชาชน
มองเห็นชัดเจน
- ควรมีการเพิ่มเติมจุดตรวจ ด่านตรวจยาเสพติดให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการยับยั้งภัย
อาชญากรรม
- การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ควรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
5.10 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้
5.10.1 ความหวาดกลัวภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ระดั บ ความหวาดกลั ว ภั ย ประชาชนยั ง พบว่ า ประชาชนหวาดกลั ว ภั ย เมื่ อ อยู่ ใ นบ้ า น/
ทีพักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน มากที่สุด ดังนั้น
1) ควรมีการเพิ่มกาลังในการตรวจตราพื้นที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสียงในชุมชนให้มากขึ้น
2) เจ้าหน้าที่ตารวจ ต้องการให้มีการตรวจตรา จับกุมเรื่องยาเสพติดในชุมชนอย่างเคร่งครัด
มากขึ้นมีการตั้งด่านตรวจ
3) เจ้ าหน้ าที่ตารวจควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัด การแหล่ ง มั่ว สุ ม บ่อนการพนั น
ในชุมชน
4) เจ้าหน้าที่ตารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
5) เจ้าหน้าที่ตารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจง่าย
และเกรงกลัวที่จะทาความผิด
6) ควรมีการเพิ่มเติมจุดตรวจ ด่านตรวจยาเสพติดให้เพิ่มมากขึ้น
5.10.2 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ความเชื่อมั่นผู้เสียหาย ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายให้ความเชื่อมั่นน้อย
ที่สุด คือพนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้นสานักงานตารวจแห่งชาติ
1) ต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนเพื่อให้เพียงพอกับผู้รับบริการ
2) ต้องจัดอบรมการให้พนักงานสอบสวนที่ได้รับการแต่ง ตั้งโยกย้ายมาจากสายงานอื่นมา
เป็นพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นในการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่นกฎหมายด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
การก่อการร้าย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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3) ในระหว่างการอบรมแต่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพควรให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งตั้งแต่
วั น เข้ า อบรม เนื่ อ งจากเมื่ อ ถู ก แต่ ง ตั้ ง มาเป็ น พนั ก งานสอบสวนเงิ น ประจ าต าแหน่ ง สายงานอื่ น
ถูกตัดสิทธิ์ทันทีนับจากการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวน
5.10.3 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ความเชื่อมั่นผู้ต้องหา ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ต้องหาให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด
คือพนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ดังนั้นสานักงานตารวจแห่งชาติ
1) ต้ อ งแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนพนั ก งานสอบสวนโดยเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ให้ เ พี ย งพอ และ
อานวยความสะดวกรวดเร็วกับผู้รับบริการ
2) เพิ่ ม เติ ม หลั ก สู ต รอบรมในทุ ก ระดั บ ของข้ า ราชการต ารวจในทุ ก สถาบั น การศึ ก ษา
ของตารวจ โดยเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมให้มากยิ่งขึ้น
5.10.4 ปฏิบัติงานของตารวจด้านการให้บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ
1) เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
2) เจ้าหน้าที่ตารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้คาแนะนา ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี
3) สถานีตารวจทุกสถานีควรจัดบริการให้สะดวกคือการให้บริการแบบจุดเดียว (One-stop
Service) อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เจ้าหน้าที่ตารวจควรปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
5) ควรมีการเพิ่มกล้อง CCTV ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ในทุก
ชุมชน
6) ควรมีมาตรการในการกวดขันรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของเกินน้าหนักตามที่กฎหมาย
กาหนด และรถบรรทุกที่สัญจรบนเส้นทางที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน
7) ควรมีมาตรการในการจัดการจราจรบริเวณที่เป็นจุดชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
เร่งด่วนให้มีความเป็นระเบียบและสามารถสัญจรได้
8) เพิ่มการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว
9) ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม บ่อนการพนันในชุมชน
10) เจ้าหน้าที่ตารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน
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5.10.5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนที่ พั ก อาศั ย การปฏิ บั ติ ง านชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
1) ควรเพิ่มการประสานงานเพื่อ ให้ เจ้ าหน้า ที่ต ารวจกั บอาสาสมัครตารวจกับ กิจ กรรม
การตารวจร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชน
2) อาสาสมัครตารวจชุมชนควรมีการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น
3) อาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนแสวงหาการส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
หน่วยงานอื่นกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม
4) อาสาสมัครตารวจควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อนาไปสู่หาทาง
การแก้ไข
5) ควรมีเครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ที่ทาให้ประชาชนทราบว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ตารวจ
6) ควรมีการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครตารวจชุมชนอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน
7) ควรมี ค่ า ตอบแทนให้ กั บ อาสาสมั ค รต ารวจชุม ชนที่ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และ
กาลังใจบ้างตามสมควร
5.10.6 การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ
1) สานักงานตารวจแห่งชาติต้องมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจและอธิบายชี้แจงให้กับประชาชนทราบในความจาเป็นของการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ
2) เจ้าหน้าที่ตารวจต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบว่า การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของตารวจที่ถูกตามกฎระเบียบของสานักงานตารวจแห่งชาติ ถูกหมายกฎหมาย เป็นอย่างไร
จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมีกรอบแนวทาง
ตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ ได้มีการประเมินตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่ อชี วิ ต ร่ างกาย เพศ และทรั พย์ ) ต่ อการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 70
โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 72.66, ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 โดยผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ถึ ง ร้ อ ยละ 57.39, ร้ อ ยละความหวาดกลั ว ภั ย
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อาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน ร้ อยละ 40 โดยผลการศึ กษาในครั้งนี้มีค่าความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมร้ อ ยละ 38.76 และ ร้ อ ยละความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชน
ในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ
(จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่า
ความเชื่ อ มั่ น และพึ ง พอใจร้ อ ยละ 83.67 ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 4 ตั ว เป็ น ไปตามกรอบแนวทางตั ว ชี้ วั ด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.11 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) การทาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึ กในกลุ่มประชาชนผู้รับบริการจากเจ้าหน้ าที่
ตารวจในและนอกสถานีตารวจทุกกลุ่ม เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงลึก
2) การทาการวิจั ย สภาพปั ญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆเพื่อนาข้อมูล ไปปรับปรุง
นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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หมายเลขแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดที่ 1
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน, ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ และความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ (สาหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่
พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตารวจที่รับการประเมิน)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความ
เชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ งานของต ารวจ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ น าผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง
มากที่สุด

หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมสาหรับตัวท่าน

1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ...........................................จังหวัด......................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ……………………………..ปี
4. สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
มีงานทา
5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….
มัธยมศึกษาตอนต้น

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
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8. ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ.......................
9. สถานภาพการสมรส
โสด
แต่งงานแล้ว
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
คู่สมรสเสียชีวิต
10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
11. ท่านหรือญาติพี่น้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่
เคย
ไม่เคย
12. ท่านเคยติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ตารวจหรือไม่
ไม่เคย
เคยแจ้งความคดีอาญา
เอกสารหาย
เคยถูกจับกุมในคดีอาญา
เคยถูกจับกุมในคดีจราจร
เคยขอความช่วยเหลือ

เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือ
เคยถูกเรียกตรวจค้น

เคยด้วยเรื่องอื่นๆ ระบุ..............................

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความหวาดกลัวของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงหวาดกลัวภัยมากที่สุด
ระดับความหวาดกลัวภัย
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.เมื่ ออยู่ ในบ้ าน/ที่ พั กอาศั ย ท่ านหวาดกลั วว่ าจะตกเป็ นเหยื่ อของ
มิจฉาชีพในเวลากลางวัน
2.เมื่ ออยู่ ในบ้ าน/ที่ พั กอาศั ย ท่ านหวาดกลั วว่ าจะตกเป็ นเหยื่ อของ
มิจฉาชีพ
3.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ในเวลากลางคื
ทรัพย์ ชิงทรัพนย์และทาร้ายร่างกายในเวลากลางวัน
4.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายในเวลากลางคืน
5.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่า
จะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางวัน
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ข้อคาถาม

ระดับความหวาดกลัวภัย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่า
จะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางคืน
7. ท่ า นมี ค วามหวาดกลั ว ภั ย อาชญ ากรรมสมั ย ใหม่ เช่ น
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์ , การพนัน
ออน ไลน์ , การป ลอม แป ลงบั ตรเครดิ ต และบั ตร ATM)
อาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ (การฉ้อ โกงทางอิ น เทอร์เน็ ต ,
แชร์ลูกโซ่)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
นิยามศัพท์ : การป้องกันอาชญากรรมหมายถึง การดาเนินการใดๆ หรือการใช้วิธีการใด ๆ เพื่อลด
โอกาสในการเกิดอาชญากรรมขึ้น และเพื่อรักษาความความสงบเรียบร้อยของสังคม
การปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การดาเนินการใดๆ เพื่อติดตามจับกุมหรือนาตัว
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทาความผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบ
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงความเชื่อมั่นและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
มากที่สดุ
ระดับความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
1. เจ้าหน้ าที่ตารวจบั งคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธในที่
สาธารณะและการกวดขันจั บกุมกลุ่ มวัยรุ่นที่ ก่อความราคาญต่ อ
ชุมชน เป็นต้น
2. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจสามารถขจั ดเงื่อนไขทางสั งคมอั นน าไปสู่
ปัญหาอาชญากรรมในภายหลัง เช่น จัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ
เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิ ดขึ้น ลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและลดจานวนบ่อนการพนันในชุมชน เป็นต้น
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ข้อคาถาม
3. เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถลดช่องว่างในการกระทาความผิดโดย
ออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจ
รถจักรยานยนต์ สายตรวจเดิ นเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัด
และออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ
4. เจ้าหน้าที่ตารวจใช้เทคโนโลยีในการป้องกันอาชญากรรม เช่น
โทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) กล้องติ ดหน้ ารถสายตรวจ กล้องติ ด
หมวกกันน็อค GPS การรับแจ้งโดยใช้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน
(Police I Iert U) เป็นต้น
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
5. เจ้าหน้ าที่ตารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับ
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
6. เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการสื บ สวน
สอบสวนภายหลังเกิดเหตุ
7. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจสามารถปราบปรามยาเสพติ ดได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
8. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสามารถขยายผลการจั บ กุ ม ตั ว การ
เครือข่าย หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เจ้าหน้าที่ตารวจมีการใช้เทคโนโลยีในการนาจับคนร้ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติด
หน้ารถสายตรวจ กล้องติดหมวกกันน็อค GPS การรับแจ้งโดยใช้
แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน (Police I Iert U) เป็นต้น
10. ระดับ ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภ าพการปฏิ บัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจโดยภาพรวม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
12.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ
13.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน

ระดับความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
1. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. เจ้ าหน้ าที่ ตารวจสามารถหั กห้ ามใจและยึดมั่นในการท า
ความดีแม้จะมีผู้เสนอผลประโยชน์โดยมิชอบ
3. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย ความเสี ย สละ
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
อุดมคติของตารวจ
4. เจ้าหน้าที่ตารวจมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สม่าเสมอ
5. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจมี ค วามอดทน ตรากตราในการปฏิ บั ติ
หน้าที่
6. เจ้าหน้าที่ตารวจมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อการยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชน
7. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจมี ความรอบคอบและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ย
ความไม่ประมาท
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
8. เจ้าหน้าที่ตารวจมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามกฎหมาย
9. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ
ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
10. เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
จรรยาบรรณของตารวจ
11. เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อ
ราชการโดยใช้วาจาอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ
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ข้อคาถาม

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจไม่ ใช้ ความรุ น แรงในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ยกเว้นเมื่อมีความจาเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย
13. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจรั กษาความยุ ติ ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน
โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเพื่ อแสวงหาข้ อเท็ จจริง และไม่
กระทาการ โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
14. เจ้ าหน้ าที่ ตารวจปฏิ บั ติงานโดยไม่ แสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย
15. เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุขหรือ
สิ่ งผิ ด กฎหมายในพื้ น ที่ เช่ น บ่ อ นการพนั น แหล่ งมั่ ว สุ ม
และยาเสพติด เป็นต้น
16. เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ยินยอมให้ผู้กระทาความผิดใช้อิทธิพล
หรือทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบหรือผิด
กฎหมาย
17. ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ มี การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นและความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ตารวจ
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. เจ้าหน้ าที่ตารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด ในช่ว ง
เวลาที่เหมาะสมเป็นประจาและสม่าเสมอ
2. การตั้ งด่ านตรวจ จุ ดตรวจและจุ ดสกัดเจ้ าหน้าที่ตารวจมี
จานวนเหมาะสมโดยมีนายตารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า
และเจ้าหน้าที่ตารวจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่
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ข้อคาถาม

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. มี ก ารจั ด แผงกั้ น อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ อย่ า งครบถ้ ว นและมี
เครื่องหมาย “หยุดตรวจ” ให้เห็นชัดเจน และในเวลากลางคืนมี
การจั ดแสงไฟฟ้ าส่ องสว่ างให้ เห็ นได้ ชั ดเจนเมื่ อมี การตั้ งด่ าน
จุดตรวจ หรือจุดสกัด
4. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ ไม่ตั้ง
ในเส้ น ทางและห้ ว งเวลาเดี ย วกั น ซึ่ ง จะท าให้ เกิ ด ความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจร
5. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติกับ ประชาชนด้วยกริยา มารยาท
สุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
6. เจ้าหน้าที่ตารวจมีการปฏิบัติ โดยแจ้งขั้นตอนและทาการ
ตรวจค้น จับกุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
7. เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่
เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัด
8. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจปฏิ บั ติหน้ าที่ อย่างเป็ นธรรมและไม่ กลั่ น
แกล้งกล่าวหาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
9. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจมี การประชาสั มพั น ธ์ เพื่ อให้ ค วามรู้ แก่
ประชาชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดตารวจ
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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หมายเลขแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดที่ 2
แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ งานของต ารวจ
ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความ
เชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ งานของต ารวจ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อน าผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมสาหรับตัวท่าน
มากที่สุด
1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ...........................................จังหวัด......................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ……………………………..ปี
4. สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
มีงานทา
5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….
มัธยมศึกษาตอนต้น

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท
8. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
คริสต์
อื่นๆ...........................
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9. สถานภาพการสมรส
โสด
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

แต่งงานแล้ว
คู่สมรสเสียชีวิต

10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
11. ท่านหรือญาติพี่น้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่
เคย
ไม่เคย
12. ท่านมารับบริการเมื่อใด เดือน........................พ.ศ..............................
13. ท่านมารับบริการเรื่อง.....................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่น และพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
(ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ)
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมาก
ที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อมั่นและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงเชื่อมั่นและพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
1. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสแสดงท่ า ที เป็ น มิ ต รต่ อ
ประชาชน
2. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจแสดงกิ ริ ย า วาจา สุ ภ าพ อ่ อ นโยน
ด้วยการทักทายประชาชน
3. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก าร
ทักทาย
ประชาชน
4. สถานีตารวจให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop
service)
5. เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานบนสถานีตารวจให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ
6. มีที่จอดรถเฉพาะสาหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
7. ห้องน้ามีความสะอาดและมีจานวนเพียงพอ
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ข้อคาถาม

ระดับความความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8. เจ้าหน้าที่ตารวจออกไปพบปะประชาชนภายในพื้นที่ชุมชน
ที่มีจุดเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
9. เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจออกไปพบพู ด คุ ย กั บ ประชาชน (Stop
walk and Talk) เพื่ อ สร้ า งความใกล้ ชิ ด และเป็ น มิ ต รกั บ
ประชาชน
10. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสายตรวจได้ พ บพู ด คุ ย กั บ ประชาชน
โดยใช้กริยาวาจาสุภาพ สอบถามทุกข์สุข ปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ของประชาชน ในขณะปฏิบัติหน้าที่
11. เมื่อประชาชนได้แจ้งปัญหา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจได้มีการดาเนินการแก้ไข
หรือดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่อย่างเหมาะสม
12. ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็น
เป็ นประจ าในแหล่ งชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจานวน
มาก เช่ น บริ เวณโรงเรี ย นในช่ ว งเช้ า/เย็ น ตลาดนั ด ต่ าง ๆ
เป็นต้น
13. เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจจราจรเน้ น บริ ก ารประชาชนด้ ว ยการ
ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกการจราจรเป็นสาคัญ
14. เจ้าหน้าที่ตารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อไม่ให้
การจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุจราจร
15. เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจ มี ก ารบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายจราจรอย่ า ง
เคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล
16. ในภ าพรวมท่ า นมี ค วามเชื่ อ มั่ น และพึ ง พอใจด้ า น
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………...……………………

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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แบบสอบถามชุดที่ 3
แบบสารวจความคิด เห็น เกี่ยวกับ ความเชื่อมั่น ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีป ระทุษร้ายต่อชีวิต
ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อ
นาผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชน
ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมสาหรับตัวท่าน
มากที่สุด
1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ...........................................จังหวัด.....................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ……………………………..ปี
4. สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
มีงานทา
5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….
มัธยมศึกษาตอนต้น

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
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8. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
9. สถานภาพการสมรส
โสด

คริสต์
อื่นๆ...........................
แต่งงานแล้ว

หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
คู่สมรสเสียชีวิต
10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
11. ท่านมาแจ้งความเมื่อใด เดือน........................พ.ศ..............................
12. ท่านแจ้งความในคดีความผิดใด........................................................................................................
13. ผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน
ไม่ทราบ
สั่งฟ้อง
สั่งไม่ฟ้อง
อยู่ในระหว่างการสอบสวน
งดการสอบสวน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
เพศ และทรัพย์)
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อมั่นน้อยที่สดุ และ 10 หมายถึงเชื่อมั่นมากที่สุด
ระดับความเชื่อมั่น
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. พนักงานสอบสวนมีสถานที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service)
2. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (ร้อยเวร) เป็นไป
ตามลาดับก่อน-หลัง ของผู้มารับการบริการ
3. พนั ก งานสอบสวนมี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เสี ย หายด้ ว ยความ
สุภาพและให้เกียรติ
4. พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ความคืบ หน้ าทางคดี ให้ ผู้เสียหายทราบ เช่น ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการดาเนินคดี
5. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาเมื่อนัดหมายทางคดี
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ระดับความเชื่อมั่น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. พนั ก งานสอบสวนด าเนิ น การสอบสวนอย่ า งรวดเร็ ว มี
คุณภาพ
7. พนั กงานสอบสวนปกปิ ดข้อมูล ของผู้ เสี ยหายและพยาน
เป็นความลับ
8. พนั ก งานสอบสวนมี ค วามรู้ ด้ านกฎหมายและสามารถ
อธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน
9. พนั ก งานสอบสวนสามารถน าเทคโนโลยี แ ละน านิ ติ
วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ในการรวบรวมพยานหลั ก ฐานในงาน
สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. พนั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเป็ น ธรรม
ซื่อสั ตย์ สุจ ริต ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์ อัน มิ
ควรได้
11. พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ
12. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
พนักงานสอบสวน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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แบบสอบถามชุดที่ 4
แบบสารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พัก อาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
ค าชี้ แ จง : แบบสอบถามนี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสถานี ต ารวจและ
ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561
(ด้านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนตามโครงการตารวจชุมชน) เพื่อนาผลการศึกษาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมสาหรับตัวท่าน
มากที่สุด
1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ........................................จังหวัด..................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ……………………………..ปี
4. สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
มีงานทา
5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….
มัธยมศึกษาตอนต้น

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
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8. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
9. สถานภาพการสมรส
โสด

คริสต์
อื่นๆ...........................
แต่งงานแล้ว

หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
คู่สมรสเสียชีวิต
10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
11. ท่านหรือญาติพี่น้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ส่ ว นที่ 2 ความเชื่ อ มั่ น และพึ งพอใจเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พัก อาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ
นิ ย ามศั พ ท์ : การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเข้ ามาช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอาจจะมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วม
คิด หรือร่วมตัดสินใจ เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุดและ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การสร้างเครือข่าย
1. ท่านได้ร่วมชี้แนะปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน
กับ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ หน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคส่ ว นต่ างๆ
เพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในชุ ม ชนอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2. ท่ า นเคยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น หน่ ว ยงาน
ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนใน
การวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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3. ท่านได้ร่วมกับตารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
อื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
4. ท่ านมี ส่ ว นร่ ว มในการชี้ เบาะแสหรื อ แจ้ งข่ าวสารข้ อมู ล
ของคนร้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
5. ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน
6. ท่ านมี ส่ ว นร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อภาคเอกชนใน
การป้องกันแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหย
และอุบั ติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
7. ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
บ้านอันนาไปสู่การระบุปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
8. ท่ า น เคยพู ดคุ ย แลกเป ลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ ห า
ด้านอาชญากรรมกับ เจ้ าหน้ าที่ตารวจในพื้ นที่ เพื่ อวางแผน
ร่วมกับตารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
9. ท่ านพบปะพู ด คุ ย กับ เจ้ าหน้ าที่ และประชาชนในชุ ม ชน
อย่างสม่าเสมอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
10. ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับ
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ของ
ประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
11. ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้ เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการดาเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน
13. ท่านมีความเชื่อ มั่นและพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความ
ป ลอดภั ยใน ชี วิ ต แล ะท รั พ ย์ สิ น ใน ชุ ม ช น ที่ พั กอาศั ย
การปฏิ บั ติ งานชุม ชนสั ม พั น ธ์แ ละการมีส่ ว นร่ว มในกิ จการ
ตารวจ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………………………………………...…………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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แบบสอบถามชุดที่ 5
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่น ของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และ
คดียาเสพติด)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความ
เชื่อมั่น และพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อนาผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชน
ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมสาหรับตัวท่าน
มากที่สุด
1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ...........................................จังหวัด.....................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ……………………………..ปี
4. สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
มีงานทา
5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา

อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….
มัธยมศึกษาตอนต้น

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
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8. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
9. สถานภาพการสมรส
โสด
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

คริสต์
อื่นๆ...........................
แต่งงานแล้ว
คู่สมรสเสียชีวิต
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด)
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อมั่นน้อยที่สุดและ 10 หมายถึงเชื่อมั่นมากที่สุด
ระดับความเชื่อมั่น
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.พนั ก งานสอบสวนได้ แ จ้ ง สิ ท ธิ ต่ า งๆ ตามกฎหมายให้
ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน
2.พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความสุภาพ
และเคารพในสิทธิมนุษยชน
3.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้ นตอนและ
ข้อมูลทางคดีให้ผู้ต้องหาทราบ
4.พนั ก งานสอบสวนดาเนิ น การสอบสวนอย่างรวดเร็ว และ
เป็นธรรม
5.พนั ก งานสอบสวนมี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายและสามารถ
อธิบายให้ผู้ต้องหาเข้าใจอย่างชัดเจน
6.พนั ก งานสอบสวนมี ก ารรั บ ฟั ง พยานบุ ค คล วั ต ถุ พ ยาน
พยานเอกสาร เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
7.พนั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
8.ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่

216

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………...……………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

