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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
โครงกำรประเมินประสิทธิภำพสถำนีต ำรวจและควำมเชื่อม่ันของประชำชน 

ต่อกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 ตามอนุมัติส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ท้ายหนังสือส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ ด่วนที่สุด ที่ 0007.15/4387 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติกรอบแนวทาง
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  
(มาตรา 44) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2561 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนดองค์ประกอบการประเมินที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ พ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้ าที่ ปกติหรืองานตามหน้าที่                           
ความรับผิดชอบหลัก  งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณ ะรัฐมนตรี                               
(Function Base) โดยมอบหมายให้ กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ เป็นผู้รับผิดชอบประเมิน 
4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 2. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 3. ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 
 4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70    
 อนุมัติผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ท้ายหนังสือ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ ที่ 0007.24/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 กรณีการประเมินผลโครงการ
ต ารวจชุมชน ให้กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ก าหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผล
โครงการต ารวจชุมชนและท าการประเมินผลโครงการต ารวจชุมชนปีละ 1 ครั้ง โดยให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี 
 หนั งสื อ  ส านั ก งานจ เรต ารวจ ที่  0013 .1 6/1068  ลงวั นที่  6  ธั น วาคม  2560                                        
เรื่องการด าเนินการตามโครงการต ารวจสีขาว ดาวคุณธรรม ให้กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
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            หนังสือ ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  ที่  0007.34/5578 ลงวันที่  13 ตุลาคม 2556                     
เรื่อง ก าชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้กองวิจัย ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจเป็นหน่วยประเมินผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มติคณะรัฐมนตรี               
และสั่งการผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติข้างต้น กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ จึงได้จัดท าโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2) เพ่ือศึกษา 
ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 3) เพ่ือศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4) เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจใน 
การรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 6) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 7) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ง
ด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา  (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  และคดียาเสพติด) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน  
2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 
3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 

4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ  (Front 
Office) และนอกสถานีต ารวจ จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

 1) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทางการยกระดับ              
การบริการประชาชนของสถานีต ารวจ 
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 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะปฏิบัติหน้าที่มี
การพูดคุยกับประชาชน เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน 

 3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ เน้นงานบริการช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 

 1) การสร้างเครือข่าย 
 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
 3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 
 2) อุดมคติของต ารวจ 
 3) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 
 4) จรรยาบรรณของต ารวจ 
 5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 

 7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ  จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ
  
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชากร คือ ประชาชนทั่วไป, ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) 
และนอกสถานีต ารวจ, ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชน
ที่เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชนในเขตพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค 1 - 9                  
โดยการสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยใช้ขนาดตัวอย่างจาก Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 
95% ที่มีขนาดประชากรจ านวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 3% ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 1,111 คน แต่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแนวทางที่ชัดเจน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 1,305 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 13,050 คน 

การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ในพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
ต ารวจภูธรภาค 1 - 9 และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่
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เป้าหมายใช้จ านวนประชากรเป็นเกณฑ์ คือ คัดเลือกจากกองบังคับการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธร
จังหวัด ที่มีจ านวนประชากรมาก ปานกลาง และน้อย ดังนี้ 

1. กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยใช้กองบังคับการต ารวจนครบาลเป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(Unit of analysis) ท าการศึกษา 3 กองบังคับการต ารวจนครบาล ๆ ละ 3 สถานีต ารวจ รวมจ านวน 9 
สถานีต ารวจ 

2. ต ารวจภูธรภาค 1 - 9 โดยใช้ต ารวจภูธรจังหวัด เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) 
ท าการศึกษาหน่วยละ 3 ต ารวจภูธรจังหวัด ๆ ละ 3 สถานีต ารวจ (ในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมือง 
1 แห่ง และสถานีต ารวจภูธรรอบนอกอีก 2 แห่ง) รวมจ านวน 81 สถานีต ารวจ 

  รวมสถานีต ารวจที่คัดเลือกท้ังสิ้น จ านวน 90 สถานีต ารวจ 
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 145 คนในแต่ละสถานีต ารวจข้างต้น ให้ท าการประเมินดังนี้ 
1. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3, 6, 7 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 1 แบบส ารวจความคิด

เห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน , ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ 
การมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ (ส าหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานี
ต ารวจที่รับการประเมิน) จ านวนสถานีละ 65 คน 

2. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 2 แบบส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจ
และนอกสถานีต ารวจ จ านวนสถานีละ 30 คน 

3. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 3 แบบส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) จ านวน
สถานีละ 20 คน 

4. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 4 แบบส ารวจความพึงพอใจ
กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ
ต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) จ านวนสถานีละ 10 คน 

5. ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถาม ชุดที่ 5  แบบส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) จ านวนสถานี
ละ 20 คน 
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เครื่องมือกำรวิจัย 
เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ ใน ก าร เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล ใน ก ารวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป็ น  แบ บ สอบ ถาม 

(Questionnaires) ที่มีการพัฒนาขึ้น โดยมีข้าราชการต ารวจจากกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ  และข้ าราชการต ารวจ จากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เข้ าร่ วม พัฒ นาแบบสอบถาม  
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ถูกจัดท าข้ึนจ านวน 5 ชุด ดังนี้   
 ชุดที่ 1 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน , 
ความพึ งพอใจของประชาชน เกี่ ยวกับการมี คุณ ธรรม  จริยธรรมของข้ าราชการต ารวจ                             
และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ                       
(ส าหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิล าเนาหรือท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สถานีต ารวจที่รับการประเมิน) 
 ชุดที่ 2 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน              
ของต ารวจด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ 
 ชุดที่ 3 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) 
 ชุดที่  4 แบบส ารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชน
สัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 
 ชุดที่ 5 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) 
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ผลกำรศึกษำ          
1. ผลกำรวิเครำะห์ระดับคะแนนควำมคิดเห็นของประชำชนในภำพรวมรำยวัตถุประสงค์ของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีดังนี้ 

ตำรำงที่ 1.1 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.27 2.24 72.66 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.74 2.44 57.39 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.87 1.85 38.76 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.93 2.30 69.29 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.89 2.01 68.89 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.10 2.23 71.01 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.37 1.40 83.67 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.29 1.44 82.98 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.44 1.37 84.37 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 7.16 1.66 71.55 

     การสร้างเครือข่าย 7.35 1.65 73.52 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.04 1.60 70.44 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.01 1.74 70.06 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.22 1.63 72.20 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.44 0.95 74.31 
     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.53 0.99 75.30 
     อุดมคติของต ารวจ 7.75 0.97 77.49 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.29 0.84 72.88 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.27 1.03 72.72 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.32 0.96 73.18 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 7.14 1.20 71.40 
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 จากตารางที่  1.1 อธิบายภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ วัตถุประสงค์ข้อ 1                
ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.66 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.39 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 38.76 วัตถุประสงค์ข้อที่  4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน 
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.67 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย             
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.55 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.31 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7            
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
รอ้ยละ 71.40 



 
 

2. ผลกำรวิเครำะห์ระดับคะแนนควำมคิดเห็นของประชำชนในภำพรวมระดับกองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล (บช.น.)/ต ำรวจภูธรภำค 1-9 (ภ.1-9)  
ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ   

ตำรำงที่ 1.2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
 

วัตถุประสงค์/ร้อยละ บช.น. ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9 
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 69.63 79.72 75.73 73.43 61.76 65.61 75.05 75.43 75.21 75.07 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 64.37 56.08 56.61 56.82 54.94 57.08 56.72 59.87 57.42 54.06 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 39.52 42.61 40.86 35.51 36.71 37.10 38.17 40.71 38.63 37.84 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 79.14 74.23 63.33 55.79 73.60 70.61 78.33 53.51 68.29 76.15 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 73.11 68.63 66.72 69.90 76.18 70.09 75.93 52.07 63.78 72.54 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 80.53 75.32 65.43 57.68 74.82 71.96 79.30 56.23 69.76 79.17 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

87.22 85.85 81.84 82.72 81.37 86.12 85.20 83.60 80.37 82.47 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 86.52 84.98 81.80 82.19 80.48 84.38 83.95 82.91 80.42 82.23 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 87.93 86.72 81.87 83.26 82.27 87.86 86.45 84.28 80.32 82.71 
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ตำรำงที่ 1.2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (ต่อ) 

วัตถุประสงค์/ร้อยละ บช.น. ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

67.63 74.35 74.14 71.49 73.66 78.33 68.50 68.49 74.65 64.31 

     การสร้างเครือข่าย 69.56 77.96 77.70 74.52 76.89 78.70 70.00 70.30 76.15 63.44 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 65.33 73.11 72.00 70.19 71.96 77.07 67.44 67.93 73.15 66.22 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 64.74 73.11 72.85 69.59 71.63 79.00 66.74 66.78 73.96 62.19 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 70.92 73.25 74.03 71.69 74.17 78.56 69.81 68.92 75.31 65.36 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

73.97 75.11 74.85 74.47 74.26 74.11 74.50 74.45 73.44 73.99 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 74.90 76.28 75.96 75.48 75.24 75.05 75.52 75.44 74.25 74.90 
     อุดมคติของต ารวจ 76.94 78.71 78.27 77.73 77.39 77.16 77.85 77.64 76.21 77.00 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 72.72 73.40 73.30 72.99 72.84 72.74 72.95 73.01 72.20 72.65 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 72.18 73.56 73.27 72.83 72.68 72.52 72.92 72.93 71.85 72.43 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันของต ารวจ 73.12 73.62 73.47 73.32 73.13 73.06 73.27 73.22 72.65 72.96 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ      
จุดสกัดของต ารวจ 

71.83 73.07 72.32 72.65 75.24 70.59 70.93 70.46 70.81 70.32 

 
 
 

9 



 
 

แผนภำพที่ 1.1 แสดงค่าร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
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1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

10 



 
 

แผนภำพที่ 1.2 แสดงค่าร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในระดับ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
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2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
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แผนภำพที่ 1.3 แสดงค่าร้อยละของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ในระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
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3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม

ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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แผนภำพที่ 1.4 แสดงค่าร้อยละของความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
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4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ
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แผนภำพที่ 1.5 แสดงค่าร้อยละของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย ในระดับ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
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5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
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แผนภำพที่ 1.6 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ในระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/
ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

 
 

68

70

72

74

76

78

80

บช.น. ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9

6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ

มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ

อุดมคติของต ารวจ

มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ

จรรยาบรรณของต ารวจ

การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ
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แผนภำพที่ 1.7 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ ในระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
(บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
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7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ
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3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับคะแนนควำมคิดเห็นของประชำชนในภำพรวมระดับกองบัญชำกำร
ต ำรวจนครบำล (บช.น.)/ต ำรวจภูธรภำค 1-9 (ภ.1-9) ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
 
ตำรำงท่ี 1.3 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบังคับ
การของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 

วัตถุประสงค์ น.1 น.4 น.9 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 59.25 75.19 74.44 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 71.94 65.48 55.69 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 36.73 41.02 40.81 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 77.80 79.81 79.81 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 71.86 73.73 73.75 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 79.11 81.27 81.21 

4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

85.54 87.38 88.77 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 84.75 86.64 88.19 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 86.33 88.12 89.35 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

64.92 72.55 65.43 

     การสร้างเครือข่าย 66.67 75.78 66.22 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 63.11 70.33 62.56 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 61.67 69.67 62.89 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 68.25 74.42 70.08 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 

73.27 74.04 74.59 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 74.12 74.84 75.73 
     อุดมคติของต ารวจ 75.71 77.15 77.95 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 72.31 72.79 73.08 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 71.27 72.43 72.84 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 72.97 73.00 73.37 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของต ารวจ 

72.73 71.17 71.59 
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ต ารวจภูธรภาค 1 
 
ตำรำงท่ี 1.4 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธร
จังหวัดของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)  

วัตถุประสงค์ ปทุมธำน ี ลพบุรี สิงห์บุรี 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 83.64 77.36 78.15 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 55.71 56.00 56.54 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 44.60 41.47 41.75 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 79.15 76.39 67.14 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 72.84 70.53 62.51 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 80.41 77.21 68.34 

4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

85.88 87.53 84.14 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 85.18 87.03 82.73 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 86.58 88.04 85.56 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

71.73 76.35 74.98 

     การสร้างเครือข่าย 77.33 78.78 77.78 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 69.11 75.56 74.67 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 69.33 76.00 74.00 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 71.17 75.08 73.50 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 

74.98 75.51 74.85 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 76.10 76.72 76.02 
     อุดมคติของต ารวจ 78.49 79.27 78.36 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 73.33 73.74 73.13 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 73.40 74.07 73.21 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 73.58 73.76 73.54 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของต ารวจ 

72.88 73.03 73.29 
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ต ารวจภูธรภาค 2  
 
ตำรำงท่ี 1.5 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธร
จังหวัดของต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 

วัตถุประสงค์ ชลบุร ี ฉะเชิงเทรำ นครนำยก 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 74.29 77.01 75.88 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 54.83 55.73 59.27 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 42.18 40.67 39.71 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 63.24 65.51 61.23 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 59.68 67.51 72.96 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 65.33 67.92 63.03 

4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

84.18 83.57 77.76 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 83.75 83.59 78.06 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 84.61 83.56 77.46 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

76.26 78.41 67.76 

     การสร้างเครือข่าย 77.22 80.67 75.22 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 75.00 76.67 64.33 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 77.33 77.89 63.33 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 75.50 78.42 68.17 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 

74.64 74.83 75.08 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 75.66 75.97 76.26 
     อุดมคติของต ารวจ 77.99 78.28 78.55 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 73.11 73.32 73.47 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 73.15 73.16 73.50 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 73.33 73.42 73.65 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของต ารวจ 

73.32 71.73 71.90 
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ต ารวจภูธรภาค 3  
 
ตำรำงท่ี 1.6 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธร
จังหวัดของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)  

วัตถุประสงค์ นครรำชสีมำ สุรินทร์ อ ำนำจเจริญ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 76.11 67.21 76.96 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 57.73 53.75 58.98 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 34.94 35.80 35.78 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 50.01 54.32 63.03 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 62.15 73.22 74.33 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 51.03 56.61 65.40 

4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

81.44 81.10 85.65 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 81.30 80.51 84.76 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 81.56 81.69 86.54 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

72.77 67.58 74.14 

     การสร้างเครือข่าย 71.44 71.44 80.67 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 71.78 66.78 72.00 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 72.11 65.11 71.56 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 75.75 67.00 72.33 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

74.97 75.08 73.35 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 76.02 76.34 74.10 
     อุดมคติของต ารวจ 78.50 78.56 76.13 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 73.35 73.45 72.15 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 73.47 73.44 71.59 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 73.53 73.62 72.82 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ 

72.38 72.64 72.93 
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ต ารวจภูธรภาค 4  
 
ตำรำงท่ี 1.7 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธร
จังหวัดของต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)  

วัตถุประสงค์ ขอนแกน่ มหำสำรคำม หนองบัวล ำภ ู

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 68.71 53.82 62.75 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 56.96 55.02 52.83 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 35.71 36.57 37.85 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 69.28 74.97 76.55 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 75.63 79.56 73.36 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 71.18 75.56 77.73 

4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

87.85 71.29 85.00 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 86.91 71.38 83.16 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 88.78 71.19 86.84 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

73.52 71.73 75.75 

     การสร้างเครือข่าย 77.11 76.78 76.78 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 73.33 68.22 74.33 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 72.22 68.56 74.11 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 71.42 73.33 77.75 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ 

75.57 74.05 73.16 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 76.79 75.01 73.92 
     อุดมคติของต ารวจ 79.35 77.03 75.81 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 73.80 72.72 72.00 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 74.09 72.34 71.62 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 73.78 73.15 72.45 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ 

71.43 70.82 70.70 
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ต ารวจภูธรภาค 5  
 
ตำรำงท่ี 1.8 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธร
จังหวัดของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)  

วัตถุประสงค์ เชียงใหม่ ล ำปำง แพร่ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 66.31 65.18 65.33 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 55.43 59.83 55.96 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 36.58 38.12 36.62 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 71.86 69.78 70.18 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 67.33 72.12 70.82 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 73.50 70.80 71.57 

4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

87.59 84.46 86.32 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 85.59 82.91 84.64 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 89.58 86.00 88.00 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

80.31 77.37 77.33 

     การสร้างเครือข่าย 79.22 81.56 75.33 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 79.00 75.22 77.00 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 81.67 76.44 78.89 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 81.33 76.25 78.08 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 

74.85 73.33 74.16 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 75.97 74.10 75.09 
     อุดมคติของต ารวจ 78.26 75.94 77.30 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 73.25 72.24 72.74 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 73.33 71.62 72.62 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 73.42 72.71 73.05 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของต ารวจ 

70.74 70.64 70.40 
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ต ารวจภูธรภาค 6  
 
ตำรำงท่ี 1.9 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธร
จังหวัดของต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 
 

วัตถุประสงค์ นครสวรรค ์ พิจิตร อุทัยธำนี 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 74.54 75.04 75.57 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 56.10 55.69 58.35 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 36.59 38.48 39.44 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 77.64 77.83 79.51 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 76.00 75.03 76.76 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 78.86 78.65 80.39 

4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

84.07 85.48 86.06 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 82.84 84.43 84.59 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 85.30 86.53 87.53 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

70.18 69.34 65.98 

     การสร้างเครือข่าย 73.11 69.11 67.78 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 68.11 67.11 67.11 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 68.67 67.56 64.00 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 70.83 73.58 65.00 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

73.29 75.47 74.76 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 74.05 76.75 75.76 
     อุดมคติของต ารวจ 76.13 79.17 78.24 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 72.07 73.68 73.11 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 71.52 73.98 73.27 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 72.67 73.76 73.39 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุด
สกัดของต ารวจ 

70.74 71.17 70.89 
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ต ารวจภูธรภาค 7  
 
ตำรำงที่  1.10 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับ
ต ารวจภูธรจังหวัดของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)  

วัตถุประสงค์ นครปฐม สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

76.10 76.67 73.51 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

59.48 59.17 60.96 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 38.48 41.90 42.27 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 77.83 55.24 51.72 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 75.03 52.96 51.74 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 78.65 58.21 54.29 

4 . ค วาม เช่ื อมั่ น และค วามพึ งพ อ ใจของป ระชาชน ใน 
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

83.55 82.05 85.20 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 82.89 81.16 84.67 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 84.20 82.93 85.72 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

65.91 64.44 75.10 

     การสร้างเครือข่าย 68.56 67.00 75.33 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 67.00 63.56 73.22 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 64.22 61.78 74.33 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 63.83 65.42 77.50 
6. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ยวกับการมีคุณ ธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

74.35 74.36 74.64 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 75.40 75.32 75.61 
     อุดมคติของต ารวจ 77.41 77.58 77.92 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 72.99 72.91 73.13 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 72.75 72.75 73.28 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 73.17 73.24 73.24 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ งด่านตรวจ  
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

70.21 70.52 70.67 
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ต ารวจภูธรภาค 8  
 
ตำรำงที่  1.11 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับ
ต ารวจภูธรจังหวัดของต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)  

วัตถุประสงค์ 
นครศรี 

ธรรมรำช 
ชุมพร ระนอง 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 75.39 75.58 74.65 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 58.42 57.60 56.25 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 38.32 38.98 38.59 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 65.23 65.90 73.74 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 60.64 61.63 69.08 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 67.01 66.67 75.61 

4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

81.70 76.58 82.85 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 82.22 76.38 82.67 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 81.17 76.77 83.03 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

66.33 78.89 78.72 

     การสร้างเครือข่าย 73.67 77.22 77.56 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 64.00 77.33 78.11 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 61.89 80.56 79.44 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 65.75 80.42 79.75 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 

73.64 74.51 72.16 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 74.55 75.50 72.68 
     อุดมคติของต ารวจ 76.46 77.90 74.27 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 72.31 72.96 71.33 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 72.07 72.94 70.53 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 72.77 73.21 71.96 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของต ารวจ 

71.08 70.61 70.74 
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ต ารวจภูธรภาค 9  
 
ตำรำงที่  1.12 แสดงระดับคะแนน (ค่าร้อยละ) ความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับ
ต ารวจภูธรจังหวัดของต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)  

วัตถุประสงค์ สงขลำ ปัตตำนี สตูล 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 73.11 75.08 77.03 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 54.02 55.44 52.73 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 37.55 38.84 37.14 

     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 74.49 72.95 81.03 

     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 71.26 70.58 75.79 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 77.47 76.53 83.50 

4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

85.81 79.15 82.46 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 85.68 78.73 82.27 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 85.93 79.56 82.65 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

65.21 64.18 63.53 

     การสร้างเครือข่าย 65.89 62.89 61.56 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 66.67 63.44 68.56 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 63.44 63.22 59.89 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 64.83 67.17 64.08 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 

73.85 75.44 72.67 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 74.72 76.77 73.20 
     อุดมคติของต ารวจ 76.59 79.24 75.15 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 72.72 73.62 71.61 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 72.26 73.86 71.16 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 72.96 73.71 72.21 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของต ารวจ 

70.30 71.08 69.58 
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อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในด้านต่าง ๆ 

สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต 

ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่สุด คือ พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถอธิบายให้ผู้ เสียหายเข้าใจ          
อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 75.54 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนมองเห็นความส าคัญ       
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านการสอบสวนซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ       
ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้และอธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจข้อกฎหมายของคดีที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
การปฏิบัติงานเช่นนี้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยผู้ เสียหายสิทธิตามปฏิญญาสากลและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาว่าด้วยหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมแก่                
ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม การได้รับการทดแทนความเสียหายโดยผู้กระท าความผิด 
การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ และการให้ความช่วยเหลือ  พร้อมกันนี้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะต้องมีการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายตามสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจ า  
เช่น กฎหมายด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายฟอกเงิน  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน 
การก่อการร้าย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ให้กับพนักงาน
สอบสวนและต้องมีการเน้นย้ าสร้างจิตส านึกการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่              
ให้ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้เสียหายหรือประชาชนที่เข้ามารับบริการจะมีฐานะยากจนหรือ
ร่ ารวย ควรให้การอ านวยความยุติธรรมที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันซึ่งเป็นไปตามหลักการอ านวย
ความยุติธรรมในคดีอาญา ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลง 1 กรกฎาคม 2556
เรื่อง การอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาในทุกกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนางาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโท  ดร.สุมิตร 
สุวรรณ และคณะ (2557) เรื่องความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน                 
ประจ าบัญชี 2557 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ได้แก ่
พนักงานสอบสวนควรแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายได้ทราบเป็น
ระยะ พนักงานสอบสวนควรท าการสอบสวนให้รวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด    
รวมทั้งการออกหมายจับและการส่งฟ้องศาล  พนักงานสอบสวนควรด าเนินการสอบสวนและ                
ปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยานอย่างเป็นความลับ พนักงานสอบสวนควรน าเทคโนโลยีต่าง ๆ         
มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวน  รวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์                    
พนักงานสอบสวนควรมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะ
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อาชญากรรมในรูปแบบใหม่และสามารถให้ค าแนะน าข้อกฎหมายให้ผู้เสียหายได้  พนักงานสอบสวน
ควรพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยที่ดีและให้ความเป็นกันเองกับประชาชน  ที่อยู่ในฐานะผู้เสียหายและ
พนักงานสอบสวนควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด       
โดยต้องมีความเป็นธรรมและเป็นกลางทางการด าเนินคดี 

 นอกจากนั้นจากงานวิจัยของวิทยา ราชแก้ว (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต ารวจฝ่ายสืบสวน  กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคือควรสอบถามปัญหาของงานที่ท าและ
สวัสดิการที่พักอาศัยให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่และการพัฒนางานโดยจัดให้มีการส่งไป
อบรมความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และการก่ออาชญากรรมในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนา
ตามเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                                    
  ส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือพนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อ
การให้บริการหมายถึง พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
สอดคล้องกับปัจจุบันนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเกิดภาวะการขาดแคลนพนักงานสอบสวนก็ว่าได้    
สืบเนื่องมาจากการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนไปอยู่สายงานอ่ืนและตั้งแต่งผู้ไม่เคยปฏิบัติงานสอบสวน
มาท าหน้าที่สอบสวน จึงท าให้พนักงานเกิดความเครียดเพราะมีปริมาณงานมากงานล้นมือ บางรายก็
ฆ่าตัวตาย บางรายก็ขอลาออก หรือบางจังหวัดมีการยื่นใบขอลาออกเกือบทั้งจังหวัด ยกตัวอย่าง
จังหวัดพัทลุง ซึ่งปรากฏตามข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และตามสื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ผลการวิจัย
ที่มีพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอนี้ส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริการคือพนักงานสอบสวนและผู้รับบริการคือ
ประชาชนผู้เสียหายจึงท าให้การด าเนินคดีเป็นด้วยความล่าช้าซึ่งจะส่งกระทบต่อการอ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่ประชาชนในที่สุด 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมาก
ที่สุด คือพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไป ตรงมา ไม่แสวงผลประโยชน์อัน 
มิควรได้ คิดเป็นร้อยละ 58.59 แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหามีความเชื่อในกระบวนการด้านยุติธรรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในระดับที่เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องความเชื่อมั่นของประชาชน             
ทุกกลุ่มและทุกระดับนับเป็นประเด็นส าคัญที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญตามที่องค์กรแห่งความร่วมมือ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ  (Organization for Economic Corporation and Development: 
OECD) ได้ให้ความส าคัญกับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐบาลเป็นอย่างมาก                
โดยเห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพ้ืนฐานของความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐ และเป็นกุญแจน าไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดี 
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  ประเด็นความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาน้อยที่สุด คือพนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวน
อย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 55.77 ซึ่งหมายถึง พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนล่าช้า 
สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด  คือพนักงานสอบสวน 
มีเพียงพอต่อการให้บริการ หมายถึง พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่มีการแจ้งความ 
ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผลการวิจัยที่มีพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอนี้ส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริการคือ
พนักงานสอบสวนและผู้รับบริการคือประชาชน จึงท าให้การด าเนินคดีเป็นด้วยความล่าช้าการท า
ส านวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนมีเงื่อนเวลาในการท าภายใน  48 ชั่วโมง และในกรณีผู้ต้องหา
หรือผู้ถูกจับกุมเป็นเด็กและเยาวชนจะมีเวลาในการท าภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งคดีบางคดีเป็นคดีที่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อนต้องใช้เวลาในการสืบเสาะแสวงหาพยานหลักฐาน และถ้าพนักงานสอบสวนท าส านวนคดี
ละหลวมก็จะส่งผลกับรูปคดีเป็นอย่างมาก 
   3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนประเด็นที่
ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด คือ เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวภัยว่า
จะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 36.53 แสดงให้เห็นว่า
มีการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ซึ่งให้ความส าคัญใน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกตัวอย่างโครงการประชารัฐร่วมใจดูแล 
ความปลอดภัยบ้านประชาชน การเปิดแอปพลิเคชั่น “Police i lert u” การสร้างเครือข่าย การรับรู้
ปัญหา การมีส่วนร่วมและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การให้ความรู้กับประชาชนใน
การป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออาจน าเทคโนโลยี อาทิ 
กล้องวงจรปิดช่วยในการป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรม การบันทึกรูปพรรณของคนร้าย  
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อีกด้วย  
   และจากผลความหวาดกลัวภัยว่าจะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายใน
เวลากลางคืนอยู่ในระดับน้อย สืบเนื่องจากที่มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ 
การป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมนั้นส่งผลให้ประชาชนชนจะมีความระมัดระวังตนเองใน 
การแต่งกาย ทรัพย์สินที่มีมูลค่า รวมทั้งการไม่เปิดช่องโอกาสที่จะก่อให้เกิดเหตุหรือภัยอาชญากรรม
กับตนเองจากบุคคลแปลกหน้าในเวลากลางคืนได้ 
   ส าหรับพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 3 จะเห็นได้ว่าผลการส ารวจความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
มีความผกผันกัน เนื่องมาจากบริบททางสังคม วิถีทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเป็นอยู่แบบ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือคนในชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูด การรวมตัวอยู่กันเป็น
กลุ่มเสมือนเครือญาติพ่ีน้อง และมีบริบททางสังคมแบบการรวมกลุ่มกันในชุมชนอย่างเข้มแข็งส่งผลให้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน จะสามารถป้องกันภัยและกระจาย
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ข่าวได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้สึกถึงความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมใน
ระดับน้อย ถึงแม้ระดับประสิทธิภาพการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมจะอยู่ในระดับน้อย 
   พ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 7 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด จากผลการส ารวจ
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของประชาชนนั้น พบว่าลักษณะสังคมในพ้ืนที่มีความเป็นสังคมเมืองสูงและความเป็น
ระบบสังคมอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะชนชั้นแรงงาน จึงมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลากหลายชน
ชั้นอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งในปัจจุบันการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่มี
ความรุนแรง กลุ่มคนในสังคมเมืองที่มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อ ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว   
จะซึมซับข้อมูลเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งส่งผลให้เกิดความรู้สึกกลัวภัยอาชญากรรมสูงขึ้นตามไปด้วย  
   และในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 1, 2  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด เนื่องจาก 
การป้องกันอาชญากรรมและการปราบปรามอาชญากรรมไม่เป็นไปในทางทิศเดียวกันกับความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรม ซึ่งเป็นผลมาจากภายในพ้ืนที่มีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าวอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณมากขึ้น บริบททางสังคม วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่นี้จึงมีความหลากหลาย ซับซ้อน และส่งผลให้สังคมมีความไร้ระเบียบ ประชาชนจึง
เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกิดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากกว่าประชาชนพื้นที่อ่ืน 

 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยในต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับการใช้อุปกรณ์
และเทคโนโลยีในการช่วยป้องกันและสืบสวนอาชญากรรมโดย Matthew P.J.Ashby (2017) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การใช้ประโยชน์ของกล้อง CCTV เพ่ือเป็นเครื่องมือในวิเคราะห์เชิงประจักษ์ในการสืบสวน
อาชญากรรม (The value of CCTV surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal 
Analysis ) ผลการวิจัยพบว่า มีการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมจ านวนมาก แต่ยังต้องตระหนักว่ากล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบสวนด้วย 
การศึกษาครั้งนี้จึงได้พยายามที่จะระบุว่ากล้องวงจรปิดนี้มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์อาชญากรรมในประเทศอังกฤษในช่วงปี  พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558  กล้องวงจรปิดเป็น
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรมยกเว้น               
การครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือสืบสวนที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
อาชญากรรมหลายประเภท แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของกล้องวงจรปิดมีข้อจ ากัดหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องวงจรปิดที่มีจ านวนจ ากัดไม่ครอบคลุมพ้ืนที่สาธารณะ และมีการกล่าวถึง
ค าแนะน าหลายประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้กล้องวงจรปิดในการสืบสวนให้มากขึ้น   

 ประเด็นที่ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยมากที่สุด คือเมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย  
ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 41.07 จากผลการวิจัย         
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จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความหวาดกลัวการเกิดอาชญากรรม การขโมยทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืน
มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ ไม่สามารถมองเห็นผู้ร้ายได้ชัดเจน การป้องกันตนเองจาก              
ภัยอันตรายท าได้อย่างจ ากัด เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจออกตรวจตราในเวลากลางคืนไม่ทั่วถึง
สืบเนื่องจากการขาดแคลนก าลังพลไม่เพียงพอประกอบกับประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานนับล้านคนซึ่งความรู้สึกหวาดกลัวภัยมาจากปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น  ที่พักอาศัยเป็น
ชุมชนแออัดเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพยาติด หรือที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานบันเทิงกลางคืน อยู่บริเวณที่ตั้ง
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะมีผู้พักอาศัยเป็นแรงงานต่างด้าว
แทบทั้งนั้น จึงท าให้ประชาชนมีความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ                         
Eva Krulichoya (2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมกับ 
การรับรู้ความเสี่ยงในประเทศยุโรป (The relationship between fear of crime and risk perception 
across Europe ) ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการรับรู้ความเสี่ ยงมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความกลัว
อาชญากรรมในทุกประเทศที่ท าการวิเคราะห์แม้ว่าความสัมพันธ์จะแตกต่างกัน โดยประเทศท่ีมีอัตรา     
การตกเป็นเหยื่อที่สูงขึ้นแสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับต่ าระหว่างความกลัวอาชญากรรมและการรับรู้
ความเสี่ยง ในขณะที่ประเทศที่มีอัตราการตกเป็นเหยื่อที่ต่ ากว่ามีการรับรู้ความเสี่ยงมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างความกลัวอาชญากรรม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับจากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner (1997  
อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551) พบว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางด้านสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต 
ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นประเด็นคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
มากกว่าคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่ว  ๆ ไป ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมกับการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมท าให้ผู้ชายรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
น้อยกว่าผู้หญิง 

 นอกจากนั้นยังรวมไปถึงความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับสถานการณ์แวดล้อม  
โดยทั่วไปค าถามในการส ารวจการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักจะถามว่า “คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหน
เมื่อต้องเดินผ่านบริเวณบ้านพักของตนในเวลากลางคืน” ซึ่งจะต้องแยกองค์ประกอบรายละเอียด             
ของสถานการณ์แวดล้อมออกมาเป็นประเด็นย่อย ๆ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับเพ่ือนบ้าน ลักษณะ
แวดล้อมต่าง ๆ ความรู้สึกหวาดกลัวความมืด  การรับรู้ต่อความรู้สึกอ่อนแอในใจ ความรู้สึก                
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสถานที่นั้นมาก่อน หรือเมื่อเดิน
ถนน บนรถโดยสารสาธารณะ และเมื่ออยู่บ้าน ฯลฯ ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึก
อ่อนแอ โดยนักวิชาการ คือ Hale (1996) ศึกษาพบว่า การสร้างความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม       
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความอ่อนแอหรือความรู้สึกไม่มั่นคง โดยค านวณจากการรับรู้อัตรา            
ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความเสี่ยง ผลจากการส ารวจเหยื่อ
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อ าช ญ าก รรม  พ บ ตั ว แ ป ร  2 ตั ว  มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ใน ท า งต ร งกั น ข้ า ม ระห ว่ า งกั น คื อ                           
“ความรู้สึกหวาดกลัว” กับ “ความเสี่ยง” กล่าวคือชายหนุ่มวัยท างานที่ใช้ชีวิตเสเพลนอกบ้าน 
โดยเฉพาะผู้ที่ชอบเที่ยวตามสถานเริงรมย์ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มี “อัตราความเสี่ยง” สูงสุดต่อ 
การประสบอาชญากรรมแต่กลับเป็นกลุ่มที่มี “ความรู้สึกหวาดกลัว” ต่ าสุด ขณะที่หญิงชราแสดง 
“ความรู้สึกหวาดกลัว” สูงสุด แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมี “อัตราความเสี่ยง” ต่ าสุด (Hough, 1995 
อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551) 

 รวมทั้งความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับเพศ การส ารวจอาชญากรรมของประเทศ 
สหราช-อาณาจักร (British Crime Survey หรือ BCS) ปี ค.ศ.1996 พบว่า ในสถานการณ์เดียวกัน
เพศหญิงกับเพศชายมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมแตกต่างกัน  โดยผู้หญิ งร้อยละ 58                    
รู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินตามล าพังในเวลากลางคืน  ขณะที่ความรู้สึกดังกล่าว
เกิดข้ึนกับผู้ชายเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นและความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับลักษณะทางกายภาพ
แวดล้อม ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผูกติดกับสภาพความเป็น
สังคมเมือง ขณะเดียวกันก็มีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมแคบ ๆ ทรุดโทรมที่มีไฟสลัว ๆ  ตึกรามบ้าน
ช่องที่มีการขีดเขียนภาพและค าตามผนังตึก อาคารที่พักสูง ๆ ที่ทรุดโทรม มุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่วสุม 
มีคนเมาสุราเดินไปมา และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมิตร 

 ด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น              
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถลดช่องว่างในการกระท าความผิด โดยออกตรวจพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัดและออก
เยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 72.09 สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการป้องกั น 
อาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม หมายถึง การจัดการกับพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิด 
อาชญากรรม ได้แก่ การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดป้ายสัญลักษณ์การป้องกันพ้ืนที่อันตราย 
(พ้ืนที่เปลี่ยวพ้ืนที่ล่อแหลม) การจัดวางผังเมือง การออกแบบที่อยู่อาศัยและการจัดให้มีระบบ 
การรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ผู้กระท าผิดจะเข้าถึงบุคคลหรือ
ทรัพย์ รวมถึงการสร้างความสะดวกในการเฝ้าระวังและการติดตามผู้กระท าความผิดเมื่อเกิด
อาชญากรรมขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน:
ศึกษากรณีสถานีต ารวจบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการ
โรงพักเพ่ือประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเรียงตามล าดับคะแนนได้แก่  ด้านการอ านวย 
ความยุติธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการควบคุมและ
จัดการจราจร ด้านการปรับปรุงสถานที่ท าการและสภาพแวดล้อม  ด้านการบริการทั่วไปและด้าน 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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  ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขยายผลจับกุมตัวการ เครือข่ายหรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ 71.36 สอดคล้องกับการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ                   
ที่ก าชับให้หน่วยงานในสังกัดปราบปรามอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด ในการแถลงข่าวการขยายผล 
การจับกุมผู้ต้องหารายใหญ่ของแก๊งยาเสพติดล็อตใหญ่ของต ารวจภูธรภาค 1 จับยาบ้า 11.6 ล้านเม็ด 
ไอซ์ 700 กิโลกรัม (โพสต์ทูเดย์, 2561) ความสามารถในการจับกุมผู้กระท าความผิดได้ถึงต้นเหตุและ
ขยายผลการจับกุมเครือข่ายนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน 
การบูรณาการการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  สอดคล้องกับกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมใน  
การจัดระบบต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดท าฐานข้อมูลสถิติและข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการป้องกัน
อาชญากรรม รวมทั้งการบูรณาการและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องใน 
การป้องกันอาชญากรรมโดยให้มีการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและรู้ช่องทาง 
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
            ส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด  คือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการใช้
เทคโนโลยีในการน าจับคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติดหน้ารถ
สายตรวจ  กล้ องติ ดหมวกกันน๊ อค  GPS การรับแจ้ งโดย ใช้ แอพลิ เคชั่ น  ในสมาร์ท โฟน                      
(Police i lert u) คิดเป็นร้อยละ 65.94 ซึ่งในประเด็นนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรต้องมีการพัฒนา
งานในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากการก่ออาชญากรรมในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการและมีความซับซ้อน
เป็นอย่างมากจึงต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเพ่ือพัฒนางานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้
มากยิ่งขึ้นตามแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (Crime Prevention through 
Environment) ที่ได้ให้ความส าคัญกับมาตรการการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือ
สร้างความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเป็นการข่มขู่ ยับยั้ง
คนร้ายให้รู้สึกหวาดกลัวนอกจากนั้นควรจะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง CCTV ระหว่างหน่วย
ราชการหรือกล้อง CCTV เคลื่อนที่เพ่ือง่ายต่อการสังเกตการณ์และประเมินสถานการณ์ในการเข้า
ตรวจสอบพ้ืนที่ หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยใน
ต่างประเทศของMatthew P.J.Ashby (2017) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ของกล้อง CCTV                    
เพ่ื อเป็ นเครื่องมือในวิ เคราะห์ เชิ งประจักษ์ ในการสืบสวนอาชญากรรม  (The value of CCTV 
surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal Analysis ) ผลการวิจัยพบว่ามีการวิจัย
เกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือป้องกันอาชญากรรมจ านวนมาก กล้องวงจรปิด
เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรม
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ยกเว้นการครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับอาชญากรรมหลายประเภทด้วยเช่นกัน  
 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, 
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นมากที่สุด คือ ห้องน้ ามีความสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 83.73 แสดงให้เห็น
ว่าการที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินโครงการปฏิรูปสถานีต ารวจระยะเร่งด่วนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวทางของโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน  (โรงพัก               
เพ่ือประชาชน) ในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ด้านการให้บริการทั่วไปในกิจกรรมที่ 5 ด้านการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ ส่วนในประเด็นที่ประชาชน
ให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือมีที่จอดรถเฉพาะส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ คิดเป็นร้อยละ 
82.13 สาเหตุที่สถานีต ารวจมีที่จอดรถเฉพาะส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ไม่เพียงพอ             
สืบเนื่องมาจากสถานที่ตั้งสถานีต ารวจมีพ้ืนที่จ ากัดที่ดินมีราคาแพงส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่มี
งบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะสถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลและสถานี
ต ารวจภูธรเมืองของจังหวัดใหญ่และมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ
พัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน (โรงพักเพ่ือประชาชน) ในระยะที่  4 (พ.ศ. 2559-2563)                     
ด้านการให้บริการทั่วไปในกิจกรรมที่ 8 ให้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการจึงจะ
สามารถน ามาปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อไป 
 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจประเด็นที่ประชาชนให้ 
ความเชื่อมั่นมากท่ีสุด คือ ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 85.28 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส  ปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือสร้าง 
ความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีต ารวจผู้ รับใช้ชุมชน 
(Community policing) เป็นการป้องกันอาชญากรรมแนวใหม่ ต ารวจกับประชาชนจะต้องท างาน
ร่วมกันโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมได้ การท างานหน่วยงานต ารวจต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสุจริตชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ ส่วนประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้
กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล คิดเป็นร้อยละ 83.17  
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  ผลการวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับค าถามปลายเปิดของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ   
ปฏิ บั ติ งาน อย่ างเต็ มที ก ารให้ บ ริก ารสะดวก เนื่ อ งจาก เป็ น การให้ บ ริ การแบบจุ ด เดี ย ว                              
(One-stop Service) เจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้ค าแนะน า ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่าง
ดีสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
  5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
  ด้านการสร้างเครือข่ายประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด  คือ                
ท่านเคยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 
หรือภาคเอกชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 75.04 
  ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด  คือท่านได้ร่วมกับต ารวจใน 
การเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.48 
  ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชน
เห็นด้วยมากที่สุด คือท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.40 
     ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิด
วางแผนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคน
ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.30 
  ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วย
มากที่สุด คือท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนบ้านอันน าไปสู่การระบุปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.87 
  ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
และประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 69.03 
  ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 73.13  
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  ส่วนประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือท่านสามารถเชิญชวน
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 71.43 
 จากผลการวิจัย  แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนใน 
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยไม่ว่าจะเป็นด้าน  
การสร้างเครือข่ายด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนด้านการรับรู้ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community Policing   Theory) ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปรับบทบาทใหม่
ส าหรับต ารวจท้องที่ทั้งหมดกล่าวคือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีบทบาทในการวางแผน สนับสนุน และให้ค าปรึกษา
แก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม และตามกรอบแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมที่ให้การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนจากทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรมโดยการรับทราบสถานการณ์แนวโน้ม
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ือน าไปสู่การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ต่อไป 
นอกจากนั้นส่งเสริมการด าเนินงานและบูรณาการเครือข่ายที่จัดตั้งไว้แล้ว เช่น เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนเพ่ือแจ้งข่าวให้เบาะแสด้านอาชญากรรม เป็น
ต้น หรืออาจส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตู้ยามต ารวจชุมชน (โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรมตามผลการวิจัย
ของชนณรงค์ วันชา (2560) เรื่องรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามต ารวจชุมชน (โคบัง) ใน 
การป้องกันอาชญากรรมของต ารวจภูธรภาค 4 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบหนึ่งของตู้ยามต ารวจชุมชนคือ
ปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามต ารวจชุมชน (โคบัง) แต่ยังมี
ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในการที่อาสาสมัครต ารวจได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องการพบปะพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามี ส่วน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนจากผลการวิจัยอาสาสมัคร
ต ารวจในชุมชนมีความพึงพอใจน้อยสุด 
  6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ 
  ด้านมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ  
เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 75.70  
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่ สุ ด คือ หน้าที่ ต ารวจปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วย                         
ความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คิดเป็นร้อยละ 74.98  
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  ด้านอุดมคติของต ารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของ
ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 79.00 
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความไม่ประมาท คิดเป็นร้อยละ 74.33 
  ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด  คือ  
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 74.64 
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ70.84 
  ด้ านจรรยาบรรณ ของต ารวจประ เด็ นที่ ป ระชาชน พึ งพอใจมากที่ สุ ด  คื อ                     
เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 73.51  
   ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความรุนแรงใน 
การปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.33  
  ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมายคิดเป็น                 
ร้อยละ 77.56  
  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.96 
  จากผลการวิจัย ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
การยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชน เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนเจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตร
และสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือผิดกฎหมายแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ยกตัวอย่าง กรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความมีความอดทนอดกลั้น 
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์สอดคล้อง กับเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เหตุ
เกิดในความรับผิดชอบของพ้ืนที่สถานีต ารวจทุ่งมหาเมฆ  แม่กับลูกชายใช้วาจาไม่สุภาพกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจรด้วยถ้อยค าหยาบคายและยั่วยุให้มีความโกรธ  แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่มีการตอบโต้  
ซึ่งปรากฏตามคลิปที่สื่อต่าง ๆ (สยามรัฐ, 2560) ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความมี
ความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจถือเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งใน  
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การปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันต ารวจเอกหญิงสมหวัง โอชารสและ
คณะ(2560) ในงานวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพต ารวจให้แก่
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
น้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองและมีความตระหนักในคุณค่าของการเป็นต ารวจที่มี
จริยธรรม  คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจที่ควรปลูกฝังและเสริมสร้างตามล าดับคือ                    
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้นและการมีระเบียบวินัย รูปแบบ  
การเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพต ารวจควรด าเนินการให้ครอบคลุมดังนี้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตรวจในทิศทาง 
  แต่อย่างไรก็ตามส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ประชาชน  
มีความพึงพอใจน้อยสุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ ไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติ
หน้าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัยซึ่งปรากฏเป็นข่าว
ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ แทบทุกวัน  ซึ่งงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันต ารวจเอกหญิงสมหวัง     
โอชารส และคณะ (2560) เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพต ารวจได้
เสนอแนะให้ควรด าเนินการให้ครอบคลุมดังนี้ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพตรวจในทิศทางที่สอดคล้องและเท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การพัฒนาครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดี การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็น 
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่วิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอน/การอบรมที่มี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจ  เช่น การสร้าง 
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพต ารวจ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับต ารวจ การสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของต ารวจ จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ต ารวจ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของ
ต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา 
มารยาทสุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด คิดเป็นร้อยละ 73.61 ประเด็นที่ประชาชน   
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พึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจและจุดสกัดตรวจ คิดเป็นร้อยละ 70.00  
  จากผลการวิจัย เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา มารยาทสุภาพ  
ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด เป็นไปตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของ
สถานีต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0007.13/130 ลง 
19 มกราคม 2560ในการให้บริการประชาชนทั้งบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ โดยเฉพาะ
นอกสถานีต ารวจ เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องมีความเป็นมิตรกับประชาชน พบปะ พูดคุยด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส กิริยา วาจา สุภาพ แสดงออกถึงความใส่ใจ ซึ่งนอกจากจะท าหน้าที่ บังคับใช้กฎหมาย 
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามส านักงานต ารวจ
แห่งชาติต้องมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจจุดตรวจ จุดสกัด ให้กับประชาชนทราบใน
ความส าคัญของการตั้งด่านเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความปลอดภัยด้าน
การจราจร ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
 1. ความหวาดกลัวภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีดังนี ้ 
  - ควรมีการเพ่ิมกล้อง CCTV ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้
พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือรูปแบบกล้อง  CCTV เคลื่อนที่ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  - ควรเพ่ิมต ารวจสายตรวจให้มีการออกตรวจในชุมชนถี่ขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเวลากลางคืนและควรประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ของต ารวจให้กับประชาชน
ทราบในความส าคัญของการตั้งด่านเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความปลอดภัย                                 
ด้านการจราจร 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตราบริเวณชุมชนให้มากขึ้นทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืน การเพ่ิมก าลังในการตรวจตราพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสี่ยงในชุมชน
ควรมีการเพ่ิมจ านวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ให้มากขึ้น  
                     - ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหาส าคัญในชุมชนจึง
ต้องการให้มีการตรวจตรา จับกุมเรื่องยาเสพติดในชุมชนอย่างเข้มงวด 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจมีดังนี้ 
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  - เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจรวมทั้ง
การมาถึงท่ีเกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว 
   - การให้บริการสะดวกเนื่องจากเป็นการให้บริการแบบจุดเดียว  (One-stop 
Service) และควรแจ้งแนวทางและระยะเวลาการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ 
  - ควรมีมาตรการในการกวดขันรถบรรทุกท่ีบรรทุกสิ่งของเกินน้ าหนักตามที่กฎหมาย
ก าหนด และรถบรรทุกที่สัญจรบนเส้นทางที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน 
  - ควรมีมาตรการในการจัดการจราจรบริเวณที่เป็นจุดชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลาเร่งด่วนให้มีความเป็นระเบียบและสามารถสัญจรได้ 
  - ควรเพิ่มการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อการกวดขันวินัยการจราจร 
  - ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม บ่อนการพนันในชุมชน 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนให้มี 
ความเข้าใจง่ายและเกรงกลัวที่จะท าความผิด และเรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน 
ในชุมชน 
  - ควรมีการเพ่ิมก าลังในการตรวจตราพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสี่ยงในชุมชนให้มากขึ้น 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้ค าแนะน า ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี 
  - ควรจัดสถานที่ให้มีความสะอาดและบริเวณที่จอดรถในสถานีต ารวจส าหรับ
ประชาชนให้เพียงพอต่อการมาใช้บริการของประชาชน 
                       - ควรมีการกวดขันการจราจรและผู้ที่จอดรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่จอดบริเวณ
ที่ห้ามจอด หรือห้ามจอดบริเวณทางจักรยาน เป็นต้น 
 3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย 
เพศ และทรัพย์)  
  - ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและด้วยความสุภาพ 
  - พนักงานสอบสวนควรมีการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงขั้นตอนและความคืบหน้า 
ในการด าเนินคดีเป็นระยะ ๆ  
  - ให้พนักงานสอบสวนเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ทันท่วงท ี

  - พนักงานสอบสวนให้ค าแนะน าแก่ผู้เสียหายได้ในเบื้องต้นว่าผู้เสียหายควรท าอะไร
ต่อไป 
  - การด าเนินคดีมีความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านหลายขั้นตอนจึงควรด าเนินการ 
ในการท างานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 4. ความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 
  - ควรเพ่ิมการประสานงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับ
การวางแผนการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชน 
  - ควรมีการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น 
  - การที่มีส่วนร่วมของประชาชนกับต ารวจนั้น ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งใน 
การป้องกันภัยอาชญากรรมที่จะเกิดข้ึนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
  - มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอ่ืนกับชุมชนเพ่ือสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมเน้นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือป้องกันอาชญากรรม 
  - ควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือน าไปสู่หาทางการแก้ไขใน
ทุกระยะอย่างต่อเนื่อง 
  -  ควรมีเครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ที่ท าให้ประชาชนทราบว่าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
อาสาสมัครต ารวจ 
  - ควรมีการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครต ารวจชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเช่น เรื่องกฎหมายเบื้องต้น  อุดมคติงานจิตอาสา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับต ารวจ สภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ฯลฯ 
 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดี
ยาเสพติด) มีดังนี้ 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรอธิบายหรือบอกให้ทราบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจับกุม 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ควรเลือกปฏิบัติกับประชาชน ควรมีความเป็นกลางและปฏิบัติ
กับประชาชนอย่างเท่าเทียม 
 6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรให้ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้มาใช้บริการอย่างครบถ้วน 
ตรงไปตรงมา 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประชาชนที่มารับบริการ 
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 7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 
  - บริเวณด่านตรวจ จุดตรวจบางที่ ควรมีการตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ท าให้ประชาชน
มองเห็นชัดเจน 
  - ควรมีการเพ่ิมเติมจุดตรวจ ด่านตรวจยาเสพติดให้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเป็นการยับยั้งภัย
อาชญากรรม 
  - การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ควรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยในกำรวิจัยครั้งนี้ 
 ควำมหวำดกลัวภัยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ระดับความหวาดกลัวภัยประชาชนยังพบว่าประชาชนหวาดกลัวภัย เมื่ออยู่ในบ้าน/                        
ทีพักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน มากที่สุด ดังนั้น 
 1) ควรมีการเพ่ิมก าลังในการตรวจตราพื้นที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสียงในชุมชนให้มากข้ึน 
 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจ ต้องการให้มีการตรวจตรา จับกุมเรื่องยาเสพติดในชุมชนอย่างเคร่งครัด
มากขึ้นมีการตั้งด่านตรวจ  
 3) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม  บ่อนการพนัน 
ในชุมชน 
 4) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน  
ในชุมชน 
 5) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชนให้มีความเข้ าใจง่าย
และเกรงกลัวที่จะท าความผิด 
 6) ควรมีการเพ่ิมเติมจุดตรวจ ด่านตรวจยาเสพติดให้เพ่ิมมากข้ึน 

 เพื่อศึกษำควำมเชื่อม่ันของผู้เสียหำย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ำยต่อชีวิต ร่ำงกำย เพศ 
และทรัพย์) ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 ความเชื่อมั่นผู้เสียหาย ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายให้ความเชื่อมั่นน้อย
ที่สุด คือพนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้นส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 1) ต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนเพื่อให้เพียงพอกับผู้รับบริการ 
 2) ต้องจัดอบรมการให้พนักงานสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาจากสายงานอ่ืนมา 

เป็นพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่นกฎหมายด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
การก่อการร้าย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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 3) ในระหว่างการอบรมแต่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพควรให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตั้งแต่
วันเข้าอบรม เนื่องจากเมื่อถูกแต่งตั้งมาเป็นพนักงานสอบสวนเงินประจ าต าแหน่งสายงานอ่ืนถูกตัด
สิทธิ์ทันทีนับจากการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวน 

 เพื่ อศึกษำควำมเชื่ อ ม่ันของผู้ต้องหำ (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์  และ 
คดียำเสพติด) ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 

 ความเชื่อมั่นผู้ต้องหา ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ต้องหาให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด 
คือพนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ดังนั้นส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 1) ต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนเพ่ือให้เพียงพอ และอ านวย
ความสะดวกรวดเร็วกับผู้รับบริการ 

 2) เพ่ิมเติมหลักสูตรอบรมในทุกระดับของข้าราชการต ารวจในทุกสถาบันการศึกษาของ
ต ารวจ โดยเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมให้มากยิ่งขึ้น  
 ปฏิบัติงำนของต ำรวจด้ำนกำรให้บริกำรบนสถำนีต ำรวจและนอกสถำนีต ำรวจ 
 1) เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ 
 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้ค าแนะน า ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี 
 3) สถานีต ารวจทุกสถานีควรจัดบริการให้สะดวกคือการให้บริการแบบจุดเดียว (One-stop 
Service) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 5) ควรมีการเพ่ิมกล้อง CCTV ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ในทุก
ชุมชน 
 6) ควรมีมาตรการในการกวดขันรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของเกินน้ าหนักตามที่กฎหมาย
ก าหนด และรถบรรทุกที่สัญจรบนเส้นทางที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน 
 7) ควรมีมาตรการในการจัดการจราจรบริเวณที่เป็นจุดชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
เร่งด่วนให้มีความเป็นระเบียบและสามารถสัญจรได้ 
 8) เพ่ิมการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว 
 9) ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม บ่อนการพนันในชุมชน 
 10) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน 
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 กำรมีส่วนร่วมของอำสำสมัครต ำรวจชุมชนในกำรรับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชนที่พักอำศัย กำรปฏิบัติงำนชุมชนสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกิจกำรต ำรวจ (ส ำหรับอำสำสมัครต ำรวจชุมชน) 
 1) ควรเพ่ิมการประสานงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจกับอาสาสมัครต ารวจกับกิจกรรม 
การต ารวจร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชน 
 2) อาสาสมัครต ารวจชุมชนควรมีการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 3) อาสาสมัครต ารวจชุมชนแสวงหาการส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานอื่นกับชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม 
 4) อาสาสมัครต ารวจควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  เพ่ือน าไปสู่หาทาง
การแก้ไข 
 5) ควรมีเครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ที่ท าให้ประชาชนทราบว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ต ารวจ 
 6) ควรมีการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครต ารวจชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องตรงกัน 
 7) ควรมีค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครต ารวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจบ้างตามสมควร 
  กำรตั้งด่ำนตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของต ำรวจ  
  1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ 
และจุดสกัดของต ารวจและอธิบายชี้แจงให้กับประชาชนทราบในความจ าเป็นของการตั้งด่านตรวจ   
จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ 
  2) เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของต ารวจที่ถูกตามกฎระเบียบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถูกหมายกฎหมาย เป็นอย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
     1) การท าการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกในกลุ่มประชาชนผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจในและนอกสถานีต ารวจทุกกลุ่ม เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงลึก 
 2) การท าการวิจัยสภาพปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง
นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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 จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีกรอบแนวทาง
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ ได้มีการประเมินตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความเชื่ อมั่นถึงร้อยละ 72.66, ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 57.39, ร้อยละความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมร้อยละ 38.76 และ ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน 
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ 
(จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่า               
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจร้อยละ 83.67 ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว เป็นไปตามกรอบแนวทางตัวชี้วัด 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ค ำน ำ 
 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการศึกษาและก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front 
Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์,  
งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 
ของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 
 โดยกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ประเมินในครั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าความ
เชื่อมั่นของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับดี ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนอยู่ในระดับต่ า อีกทั้งประชาชนยังมีความพึงพอใจต่อการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในระดับดีมาก ส าหรับความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและ
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
4.34 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 ตามอนุมัติส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ท้ายหนังสือส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ ด่วนที่สุด ที่ 0007.15/4387 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติกรอบแนวทาง
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  
(มาตรา 44) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนดองค์ประกอบการประเมินที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ พ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติหรืองานตามหน้าที่                           
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี                               
(Function Base) โดยมอบหมายให้ กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ เป็นผู้รับผิดชอบประเมิน 
4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 2. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 3. ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 
 4. ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70    
 อนุมัติผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ท้ายหนังสือ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ ที่ 0007.24/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 กรณีการประเมินผลโครงการ
ต ารวจชุมชน ให้กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ก าหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผล
โครงการต ารวจชุมชนและท าการประเมินผลโครงการต ารวจชุมชนปีละ 1 ครั้ง โดยให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี 
 หนั งสื อ ส านั กงานจเรต ารวจ ที่  0013.16/1068 ลงวั นที่  6  ธั นวาคม 2560                                        
เรื่องการด าเนินการตามโครงการต ารวจสีขาว ดาวคุณธรรม ให้กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
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            หนังสือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่  0007.34/5578 ลงวันที่  13 ตุลาคม 2556                     
เรื่อง ก าชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้กองวิจัย ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจเป็นหน่วยประเมินผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มติคณะรัฐมนตรี               
และสั่งการผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติข้างต้น กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ จึงได้จัดท าโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ                        
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 1.2.5 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย               
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
 1.2.6 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 
 1.2.7 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด              
ของต ารวจ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
    ศึกษาวิจัยเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
    1.3.1.1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ                    
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
    1.3.1.2  ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
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          1.3.1.3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
       1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวัน                
และกลางคืน  
       2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 
       3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 
    1.3.1.4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจ จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

       1) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทาง                      
การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจ 
      2) เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่มีการพูดคุยกับประชาชน เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน 
      3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ เน้นงาน
บริการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   1.3.1.5 การมีส่ วนร่ วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ                        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
       1) การสร้างเครือข่าย 
       2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
       3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
       4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน   

    1 .3.1.6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี ่ยวกับการมีค ุณธรรม จร ิยธรรม 
ของข้าราชการต ารวจ จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 
      1) มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 
                                2) อุดมคติของต ารวจ 
      3) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 
      4) จรรยาบรรณของต ารวจ 
                                5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 
                     1.3.1.7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด                
ของต ารวจ 
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 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
    ศึกษาจากประชาชน 5 กลุ่ม ได้แก่ 
         1.3.2.1 ประชาชนทั่วไป (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3 ความหวาดกลัว 
ภัยอาชญากรรมของประชาชน ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.6 ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการต ารวจ และประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.7  
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ)  
    1.3.2.2 ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจในการรับ
บริการสาธารณะ (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ                   
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลสัมพันธ์, งานสายตรวจ จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ)  
    1.3.2.3 ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน                     
ในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย 
(เก่ียวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ) 

  1.3.2.4 ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชน (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 
1.2.5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย) 
    1.3.2 .5  ผู้ ต้ องหาคดีประทุษร้ ายต่ อทรัพย์  และคดียา เสพติ ด  (ประเมิน 
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และ 
คดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ) 
 1.3.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที่  
     การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ในพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล  ต ารวจภูธรภาค 1 - 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์  โดยการสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เป้าหมายใช้จ านวน
ประชากรเป็นเกณฑ์ คือ คัดเลือกจาก กองบังคับการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธรจังหวัด ที่มีจ านวน
ประชากรมาก ปานกลาง และน้อย ดังนี้ 
     1.3.3.1 กองบัญชาการต ารวจนครบาล ท าการศึกษา 3 กองบังคับการต ารวจนครบาล ๆ  ละ  
3 สถานีต ารวจ รวมจ านวน 9 สถานีต ารวจ 
     1.3.3.2 ต ารวจภูธรภาค 1 - 9 ท าการศึกษาหน่วยละ 3 ต ารวจภูธรจังหวัด ๆ ละ  
3 สถานีต ารวจ (ในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมือง 1 แห่ง และสถานีต ารวจภูธรรอบนอกอีก 2 แห่ง)  
รวมจ านวน 90 สถานีต ารวจ  
 
 



5 
 

 1.3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
    ระยะ เ วลาประ เมิ นผลการด า เ นิ น ง านของส านั ก ง านต า ร วจแห่ ง ช าติ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 
 
1.4 นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 
 1.4.1 ควำมเชื่อม่ัน หมายถึง ความรู้สึกเชื่อม่ัน มั่นใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ                    
ในการอ านวยความยุติธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม รวมถึงความเชื่อมั่นที่มาจาก    
การช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจ ตลอดจนการได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนในชุมชน เป็นต้น 
 1.4.2 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ต ารวจที่สามารถตอบสนองความต้องการที่สอดคล้องกับปัญหาที่ประสบอยู่ โดยผู้ให้บริการ                 
มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถอ านวยความสะดวกหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ให้กับประชาชนได้
ในทันท ี
 1.4.3 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีกระบวนการท างานชัดเจน และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 1.4.4 กำรป้องกันอำชญำกรรม หมายถึง ความพยายามที่จะสกัดกั้นมิให้เกิดอาชญากรรม    
ต่อตัวบุคคล ชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีการเตรียมการ มีความพยายามในการยับยั้งอาชญากรรมที่คาดว่า    
จะเกิดขึ้นได้   
 1.4.5 ควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรม หมายถึง ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยทั้งภายใน             
และภายนอก อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลหรือความหวาดระแวงที่มีต่อภัยอาชญากรรม                     
ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตน 
 1.4.6 คุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำรต ำรวจ หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติ 
ของข้าราชการต ารวจเพ่ือให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ โดยการไม่เลือกปฏิบัติ และ 
ท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 1.4.7 การให้บริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวก การบริการต่อประชาชนอย่าง     
เท่าเทียมกัน ซึ่งประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการกีดกันแบ่งแยก 
หรือเลือกปฏิบัติในการให้บริการ 
 1.4.8 การอ ำนวยควำมยุติธรรม หมายถึง การน าตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีและลงโทษ           
ตามกฎหมาย รวมถึงการให้บริการประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้  
ในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเท่ียงธรรมอย่างแท้จริง 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจ ต่อเจ้าหน้าที่และกระบวนการยุติธรรม             
อันจะน าไปสู่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชน 
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 1.4.9 ผู้เสียหาย หมายถึง ผู้ เสียหายที่เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ                 
และทรัพย์ ที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 1.4.10 ผู้ ต้ องหำ  หมายถึ ง  ผู้ ต้ องหาที่ ท าผิ ด เกี่ ยวกับคดีประทุษร้ ายต่อทรัพย์                           
และคดียาเสพติด 
 1.4.11 อำสำสมัครต ำรวจชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่อาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครชุมชน 
เพ่ือท าหน้าที่ดูแลชุมชน คอยเตือนภัย รวมถึงสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน 
 1.4.12 จุดตรวจ/จุดสกัด หมายถึง สถานที่ท าการของเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งจะออก
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิดในเขตทางเดินรถ ทางหลวง โดยระบุสถานที่                
ไว้ชัดแจ้ง มีก าหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรืออาจเป็น
กรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว และจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจดังกล่าว 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.5.1 ทราบถึงความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 1.5.2 ทราบถึงความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 1.5.3 ทราบถึงความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
 1.5.4 ทราบถึงความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 1.5.5 ทราบถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย               
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
 1.5.6 ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 
 1.5.7 ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด              
ของต ารวจ 
 1.5.8 ผลการศึกษาที่ ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้
ประกอบการวางแผน และก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อไป 
   



 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้การศึกษาวิจัยเป็นไปตามกรอบ
วัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
น าเสนอได้ ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 

2.8 ปฏิญญาสากลว่าด้วยผู้เสียหาย 

2.9 บทบาท หน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

2.10 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
 การประเมินในปัจจุบันมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของภาครัฐ
และเอกชนที่หน่วยงานสามารถน าผลการประเมินไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์กร พัฒนานโยบาย                
หรือเพ่ือการวางแผน ในปัจจุบันการประเมินผลมีความครอบคลุมในหลายลักษณะด้วยกัน ทั้งในลักษณะ
การประเมินองค์รวมขององค์กร หรืออาจประเมินเฉพาะด้าน เช่น การประเมินผลโครงการ การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ฯลฯ หน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันทั้งในระบบราชการและเอกชน                      
จึงใช้ “การประเมินผล” เป็นกลไกในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งหลักวิชาการต่าง ๆ ในการประเมินผล 
ได้รับการพัฒนาไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา (ทิรัซม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ, 

2557) 
 แนวคิดการประเมินผล ในทัศนะของนักประเมินผลมีอยู่ 2 ค า ที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ             
ค าว่ า  “Assessment” และ “Evaluation” ค าว่ า  “Assessment” มาจากค า ว่ า  “Assess”                                  
ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “to sit beside” หรือ “to assist the judge” และจากความหมายเดิมที่
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ปรากฏนี่เอง  นักประเมินจึงให้ความหมายใหม่ของค าว่า “Assessment” หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามารถตีความได้เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับการน าไปสู่การตัดสินใจในขั้นประเมินผล 
(Anderson, Ball & Murphy, 1975) 
 2.1.1 ความหมายของการประเมิน 
 ยุวดี เปรมวิชัย (2557) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมินนั้นมีความหมาย
ใกล้เคียงหรือมักใช้ควบคู่ไปกับค าต่าง ๆ ดังนี้ 
 Monitoring หมายถึง การติดตามประเมินผล ดูจากความหมายจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการประเมิน
ระหว่างการด าเนินงานอยู่ (On-going) หรืออาจจะเป็นการประเมินเบื้องต้น (Formative) โดยส่วนใหญ่    
จะเน้นการประเมินที่กระบวนการ (Process) ด าเนินงานเป็นหลัก และมักจะท าเป็นระยะ ๆ (Periodic) 
 Appraisal หมายถึง การตีค่า ตีราคา เช่น ตีราคาว่าคุ้มทุนหรือไม่ ต้นทุน-ประสิทธิผล                  
หรือ ต้นทุน-ผลประโยชน์ เป็นอย่างไร ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์เสียมากกว่า 
แต่ก็พบว่ามีบ้างเช่นกันที่ถูกน ามาใช้ทางสังคมศาสตร์ เช่น ผลการท างานอยู่ในระดับใด ทัศนคติเชิงบวก
หรือเชิงลบ อย่างนี้เปน็ต้น แต่ก็จะสังเกตว่าเน้นที่การให้ค่าแทนตัวแปรที่เราจะท าการประเมิน 

 Measurement หรือ การวัดผล หมายถึง กระบวนการเชิงปริมาณในการก าหนดค่าเป็นตัวเลข 
หรือสัญลักษณ์ ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดการตีค่าสิ่งของต่าง ๆ ออกมาเป็นค่าตัวเลข 
อย่างมีมาตรฐานที่เป็นสากล เช่น การชั่งน้ าหนัก, การวัดส่วนสูง หรือในทางการศึกษาใช้การสอบเป็น 
การวัดผลความรู้ของผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นในระยะหนึ่ง ๆ ไปแล้วถือเป็นการวัดผลเพราะเป็นการวัด
ความรู้ของผู้เรียนให้มีค่าเป็นตัวเลขหรือคะแนน (Score) ซึ่งมีมาตรฐานเพราะวัดโดยข้อสอบซึ่งถือว่า 
อาจารย์เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานของข้อสอบเอง 
 Evaluation หรือการประเมินผล หมายถึง การตัดสินหรือสรุปผลที่ ได้ จากการวัดผล                  
ทั้งที่เป็นปริมาณหรือคุณภาพว่าสิ่งนั้นดีมากน้อยเพียงใด มีคุณค่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับมาตรฐาน
หรือเกณฑ์ตั้งไว้ เช่น การตัดสินผลการศึกษาประจ าปีว่าผู้เรียนสอบได้หรือสอบตกเป็นการตัดสินหรือ
สรุปผลการเรียนที่ได้มีการวัดผลแล้วคือมีการสอบมาแล้วทุกวิชา หรือการให้อักษรระดับคะแนน (เกรด)      
A, B, C แก่นักเรียนในรายวิชาใด เป็นการน าคะแนนที่เป็นผลจากการวัดผลด้วยข้อสอบแล้วน ามาสรุป    
เป็นผลการเรียนของนักเรียนคนนั้น ดังนั้น การตัดสินผลการศึกษาและการให้เป็นเกรดเป็นการประเมินผล         
เป็นต้น ในอดีตค านี้จะเน้นที่เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานแล้วเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน                  
ถูกน ามาใช้ในการกล่าวถึงการประเมินผลโดยทั่วไปที่เป็นการประเมินทั้งระบบ โดยเมื่อเราก าหนด
จุดอ้างอิงของการสิ้นสุดได้แล้ว (ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขเวลาที่ตั้งไว้) และเมื่อครบตามเงื่อนไขเวลา            
คือสิ้นสุดการด าเนินงานตามเวลาที่อ้างอิงไว้ ก็ท าการประเมินผลก็จะเรียกว่า Evaluation 

 Assessment หรือ การประเมิน หมายถึง การน าลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพมาศึกษาพยายามตีค่าเป็นตัวเลขให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมขณะนั้น โดยใช้สภาวะต่าง ๆ กัน
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เป็นเกณฑ์จึงต้องมีการศึกษา วิเคราะห์เกณฑ์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไปด้วย การประเมินโดยทั่วไปจะท า
ในเวลาใดก็ได้ เช่น ก่อน ระหว่าง หรือหลังการด าเนินงานแล้ว ค าที่ใช้โดยทั่วไป เช่น การประเมินผลงาน 
(Performance Assessment) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นต้น การประเมินต่างไปจาก
การวัดและการประเมินผลเพราะต้องมีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของสิ่งที่ก าลังศึกษาแล้ว
จึงตีค่าของสิ่งนั้นออกมาโดยผลลัพธ์ที่ได้ มิได้น ามาตัดสิน สรุปผลเพ่ือจ าแนกกลุ่ม หรือให้ทราบ 
การดี – เลว มาก – น้อย เก่ง – ไม่เก่ง แต่ต้องการตีค่าให้เห็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของสิ่งนั้น ๆ          
เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาสิ่งนั้นในอนาคต ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา การประเมินมีการพัฒนาขึ้น
มากเพราะใช้ระเบียบวิธีทางสถิติมาช่วยในการศึกษาข้อมูลตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์  
ทางสถิติข้อมูลต่าง ๆ จึงท าให้การประเมินก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน และใช้แพร่หลายในทุกวงการ 
 ปจัจุบันกระบวนการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ นิยมใช้ค าย่อเรียกเป็น “ PDCA” (Plan- Do-
Check-Act) ต้องมีการควบคุมคุณภาพของการด า เนินการทุกขั้นตอนเพ่ือให้ โครงการ นั้น ๆ                       
ประสบผลส าเร็จอย่างจริงจัง การประเมินจึงเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือที่จะให้ได้ทราบข้อมูลย้อนกลับว่าต้อง
ปรับปรุง  ในขั้นตอนใดของโครงการนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบ (Check) 
จ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากจะได้ทราบว่าทั้งโครงการที่ด าเนินการมานี้ต้อง
ปรับปรุงหรือไม่อย่างไร ดังแผนภาพที่ 2.1  
 

 
 

แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการด าเนินงานของโครงการ (PDCA) 
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 2.1.2 กระบวนการประเมิน 
ขั้นตอนที่ 1 การประชาสัมพันธ์ 
การประเมินในทุกขั้นตอนของโครงการต่าง ๆ ถูกมองจากผู้ต้องรับการประเมินหรือผู้ถูก

ประเมินว่าเป็นการตรวจเพื่อหาข้อผิดพลาดแล้วรายงานความผิดของตนซึ่งเป็นความเขา้ใจที่ไม่ถูกต้อง 
กระบวนการประเมินจึงต้องเริ่มต้นจากการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักและเป็นการเตรียม
ความพร้อมของทุกหน่วยของโครงการให้มีความเข้าใจถึงความส าคัญของการประเมิน ซึ่งจะท าให้
ข้อมูลที่ได้รับในการประเมินใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด เพราะความเข้าใจถึงความส าคัญของ 
การประเมินจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินออกความคิดเห็นได้เต็มที่และตรงกับความเป็นจริง 
เช่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านอาหารในมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการตระหนักดีว่า
เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงร้านอาหารในมหาวิทยาลัยของตนและผลดีเป็นของตนเองว่าหลังจาก
ประเมินแล้วจะได้รับการบริการที่ดีขึ้นขณะเดียวกันร้านค้าทราบว่าหากปรับปรุงร้านอาหารของตน
ตามผลของการประเมินก็จะท าให้มีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นจึงเป็นการเต็มใจในการให้ข้อมูลของฝ่าย
ผู้ประเมินและฝ่ายผู้รับการประเมินก็เต็มใจรับข้อมูลมาปรับปรุง ผลดีก็เกิดกับโครงการอย่างชัดเจน 
เป็นต้น จึงนับว่าการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนแรกของการประเมิน 

 ขั้นตอนที ่2 การวางแผนการประเมิน 
 ขั้นตอนต่อจากการประชาสัมพันธ์ คือการวางแผนการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย การสร้าง
เครื่องมือ (Instrument) ในการประเมินในการด าเนินการของโครงการใด ๆ ย่อมมีจุดประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ กัน ความส าเร็จของโครงการวัดจากความตรงตามจุดประสงค์หรือ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการวัดว่าการด าเนินการตรงจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์เพียงใดนั้นต้องมี 
การก าหนดตัวชี้วัด หรือ ตัวบ่งชี้ หรือ ดัชนี (Index) ที่ตรงกับจุดประสงค์หรือ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หรือ               
ตัวบ่งชี้  หรือ ดัชนี หมายถึงลักษณะที่ส าคัญที่สามารถแสดงได้ว่าโครงการได้ด าเนินมาตรงตาม
วัตถุประสงคเ์พียงใด 

 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการประเมิน 
 การด าเนินการประเมินเปรียบได้กับวิธีการทางสถิติในขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์               
หรือ ตีความหมายข้อมูลนั่นเอง เพราะเมื่อน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นหรือเรียกว่า แบบประเมิน ไปให้                  
ผู้ประเมิน กรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมเรียกข้อมูลที่รวบรวมแล้วว่า “คะแนนการประเมิน” 
ค่าคะแนนการประเมินที่ได้มาจะถูกน ามาตีความหมายว่า ค่าคะแนนการประเมินแต่ละค่าหมายถึง
ลักษณะของโครงการนั้ น ๆ เป็ นอย่ างไร การตีความหมายดั งกล่ าว จึ งต้องมีการก าหนด                            
“เกณฑ์การประเมิน (Criteria)” ขึ้น โดยเกณฑ์การประเมินหมายถึงค่าที่ใช้ก าหนดระดับคุณภาพของสิ่งที่
ถูกประเมินเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพิจารณาลักษณะของโครงการ เกณฑ์การประเมินก าหนด
ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและยุติธรรมในการประเมิน และท าให้เห็นทิศทางในการพัฒนาให้โครงการ
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นั้น ๆ เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าลังถูกประเมิน เกณฑ์การประเมิน               
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากกับตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในตอนสร้างเครื่องมือการประเมิน 

 ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงานและการเผยแพร่ 
 การประเมินเป็นการวิจัยประยุกต์  (Applied Research) การเขียนรายงานการประเมิน                     
ใช้หลักการเขียนเช่นเดียวกับการเขียนรายงานการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญ เช่น ที่มาของ 
การประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ อง การวิเคราะห์ ข้อมูล  
การสรุปผล เป็นต้น เอกสารรายงานการประเมินจึงมีโครงสร้างเหมือนรายงานการวิจัยทุกประการ  
ข้อแตกต่างจากงานวิจัยคือ การเผยแพร่งานวิจัยจะมีอยู่ในวงวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น ๆ เพราะ
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชานั้น แต่การประเมินเป็นการแสดงภาพรวมของโครงการ หรือ
แสดงผลทั้งหมดของการด าเนินงานของหน่วยงาน การเผยแพร่รายงานการประเมินจึงสามารถกระท าได้
อย่างกว้างขวางเพราะใช้เพียงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่ไม่ซับซ้อนจึงเข้าใจง่าย และโดยทั่วไป 
ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะมีความสนใจผลของการประเมินของตนเองอย่างมาก อีกประการหนึ่งคือ 
การประเมินต้องถูกกระท าซ้ า ๆ กันอยู่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
การเผยแพร่งานการประเมินจึงสมควรให้ทุกหน่วยของโครงการ หรือองค์กรที่มีการประเมินได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในความส าคัญของการประเมิน  
ผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมินจะเกิดความมุ่งมั่นในการประเมินครั้งหน้า และท าให้ผลของการประเมินใน
ครั้งต่อไปมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 การน าผลการประเมินไปใช ้
 เนื่องจากการประเมินต้องถูกกระท าซ้ า ๆ กันอยู่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ตลอดเวลาที่โครงการ
หรือหน่วยงาน หรือ องค์กรนั้น ๆ ยังมีอยู่ การประเมินจึงต้องมีการบันทึกผล และน าไปใช้เปรียบเทียบกับ
ผลงานแรก ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) บอกให้ทราบข้อบกพร่องของการปฏิบัติ ให้เกิด
การพัฒนาในโครงการนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลของการประเมินจึงน าไปใช้ในความหมาย เพ่ือให้ทราบถึง
ข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาให้ โครงการนั้น ๆ เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงคข์องโครงการที่ก าหนดไว้ 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการท างาน และค าว่า การปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินไปตามระเบียบ                     
แบบแผน การกระท าเพ่ือให้เกิดความช านาญ ปฏิบัติ ปรนนิบัติ รับใช้ 
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 Simon (1960) ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานว่าดูได้จากความสัมพันธ์ของปัจจัย
น าเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้า 
แต่หากเป็นระบบการท างานของภาครัฐ ต้องน าความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการรวมอยู่ด้วย 
ซึ่งอาจเขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้ 
     E  =  (I - O) + S 

   E คือ ประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) 
   O คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ได้รับ (Output) 
   I คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input) 
   S คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) 

Millet (1954) ได้นิยามค าว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพอใจ
แก่มนุษย์และได้ผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นด้วย 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) 
เกณฑ์ที่ใช้วัดผลความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีการพิจารณาทั้งในผลผลิตที่ท าได้

กับความคุ้มค่า และความสามารถส่วนบุคคลของผู้บริหารคือ ความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(Operational Effectiveness) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) และพฤติกรรม
ในการท างานนั้นหมายถึง องค์กรต้องสามารถท าก าไรได้มากกว่าคู่แข่งขัน องค์กรต้องเติบโตเร็วกว่า                 
คู่แข่งขัน การวัดผลงานท าได้โดยการเทียบกับเป้าหมาย ถ้าหากสามารถท าไดต้ามเป้าหมายที่วางไว้ก็แสดง
ว่ามีความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน (พีรญา ชื่นวงศ์, 2560) 

2.2.2 ลักษณะของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะหมายถึง การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย                 

ขององค์กร ประสิทธิภาพจึงมุ่งท าให้เกิดการท าสิ่งที่ถูกต้อง (Doing the Right Things) และประสิทธิภาพ
เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้
ทรัพยากรต่ าสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้สูงสุด อาจเรียกว่า “ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ ถูกต้อง (Doing Things Right)” ซึ่งการวัดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สามารถท าได้ดีที่สุดด้วยการพิจารณาแนวความคิด 3 ประการ คือ 
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 1) การบรรลุ เป้าหมาย (Goal Optimization) ซึ่ งประสิทธิภาพในที่นี้  หมายถึง 
ความสามารถขององค์กรในการได้มาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีจ ากัด และมี คุณค่าให้เป็น
ประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามเป้าหมาย 

2) แนวความคิดด้านระบบการวิเคราะห์เป้าหมายตามแนวความคิดนี้มุ่งที่การกระท า             
ในรูประบบซึ่งหมายความว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่นิ่งกับที่ เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา 

3) การเน้นเรื่องพฤติกรรมเป็นการเน้นบทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่มีต่อ
ความส าเร็จขององค์กรในระยะยาว หรือการยอมรับว่าเป้าหมายองค์กรจะสามารถบรรลุถึงได้โดยอาศัย
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร 
 นอกจากนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้
กับทรัพยากรที่ใช้ไปหรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์
โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินอย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ด้วย เช่น               
เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหาร
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลับ การที่จะเกิดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานนั้น ต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ปฏิบัติงานกับโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ส าหรับในเรื่องของคนปฏิบัติงานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ ดังนั้น การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ (สมพิศ สุขแสน, 2556) 
  1) ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้านั่นคือ คนที่มี
ประสิทธิภาพควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว 
ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)  

2) ความถูกต้องแม่นย า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อยมีความแม่นย าในกฎระเบียบ
ข้อมูล ตัวเลข หรือ สถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  

3) ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ท าอยู่
ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ อ่ืน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น  

4) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้หรือรู้รอบด้านจากการได้เห็น ได้สัมผัสได้ลงมือ
ปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสูง                 
จะท างานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุดเพราะคน
เหล่านี้จะท าให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว 

5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบ
การให้บริการที่ลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้น             
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คนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่คนที่ชอบท างาน
ตามค าสั่ง และจะต้องไม่ท างานประจ าวันเหมือนกับหุ่นยนต์ 
 2.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 โดยทั่วไปการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคลมักจะขึ้นอยู่กับสิ่งส าคัญ 2 ประการ
คือ แรงจูงใจ (Motivation) และความสามารถ (Ability) ซึ่งเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญต่อพฤติกรรมการท างาน 
แรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคล และความต้องการเป็นผลของร่างสภาพทางกาย 
(Physical Condition)  ได้ แก่  บุ คลิ กภาพ ทั ศนคติ และสภาพของสั งคมที่ บุ คคลอาศั ยอยู่                               
(Social Condition) ได้แก่ บรรยากาศในการท างาน การได้รับการสนับสนุนทางสังคม ส่วนความสามารถ
ของบุคคลเป็นผลมาจากความสามารถทางสมอง การศึกษา ประสบการณ์ และการฝึกอบรม 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความ               
พึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น (Good, C. V., 1973) 
 โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง
ความประสงค์ของลูกค้าเป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมอง              
ที่แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน (Oliver, C., 1997) 
 โวลแมน (Wolman, 1973) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุข                 
เมื่อได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ (Wolman, B. B., 1973) 
 เคลิร์ก (Quirk, 1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับ
ความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, R., 1987) 
 ฮอร์นบี้ (Hornby, 2000) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จหรือ
ไดร้ับสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนเป็นความรู้สึกที่พอใจ (Hornby, A. F., 2000) 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ 
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจชอบใจ 

 จรัส โพธิ์จันทร์ (2553) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อหน่วยงาน 
ซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพ               
ในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มลงเอียงไปในทางบวกการปฏิบัติหน้าที่จะมี
ประสิทธิภาพสูง แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพต่ า 
 สง่า ภู่ณรงค์ (2540) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกข้ันสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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 2.3.2 ลักษณะของความพึงพอใจ  
 กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล (2553) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่
คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง ในสถานการณ์หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม
และสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้ สึกในทางบวกของบุคคล               
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมาก
น้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ 
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่ เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือ ไม่พึงพอใจนั้น  
ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจมีความส า คัญสูงมาก                   
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต้องเข้าใจถึงลักษณะของความพึงพอใจ ดังนี้ 
 1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลหรือ          
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจจ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว                
การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้เรียนรู้ สิ่งได้รับการตอบสนองแตกต่างกันไป และหากสิ่งที่ได้รับ
เป็นไปตามความต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

 2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ  
จริงในสถานการณ์หนึ่ ง  ในความพึงพอใจสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใด บุคคลย่อมมีข้อมูล อ้าง อิงต่าง ๆ  
(Reference) เช่น ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้จากการเรียนรู้ ค าบอกเล่าของกลุ่มเพ่ือน ซึ่งจะ 
เกิดเป็นความคาดหวังต่อสิ่งที่ควรได้รับ และผู้ที่ได้รับจะประเมินสิ่งที่ได้รับจริง และถ้าหากสิ่งที่ 
ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจ และในทางตรงกันข้ามหากสิ่งที่ ได้รับ  
ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ผลก็คือความไม่พึงพอใจในสิ่งนั้น 

 3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์                 
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างนั้น ท า ให้ระดับความพึงพอใจขึ้น ๆ  
ลง ๆ ตลอดเวลาซึ่งส่งผลให้สิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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 2.3.3 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน รังสรรค์ ฤทธิ์ผาด, 2550) 
 มาสโลว์ (Maslow) ได้เรียงล าดับสิ่งจูงใจ หรือความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ                 
โดยเรียงล าดับขั้นของความต้องการไว้ตามความส าคัญ ดังนี้ 
 1) ความต้องการพ้ืนฐานทางสรีระ (Physiological Need) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน              
ของมนุษย์และเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม        
ยารักษาโรค ความต้องการการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ 

  2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เป็นความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 

 3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging) เมื่อความต้องการ
ทางร่างกายและความต้องการความปลอดภัย ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความรักและ
ความเป็นเจ้าของก็จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล ความต้องการความรักและ
ความเป็นเจ้าของ หมายถึง ความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับการยอมรับ ได้รับความเป็นมิตรและ
ความรักจากเพ่ือนร่วมงาน  

4) ความต้องการการ เห็นตนเองมีคุณค่ า  ( Esteem Need)  ความต้องการด้ านนี้   
เป็นความต้องการระดับสูงที่ เกี่ยวกับความอยากเด่นในสังคม รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง  
ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และเสรีภาพ 

 5) ความต้องการที่ จะท าความเข้า ใจตนเอง (Need for Self-Actualization)  เป็น 
ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ เข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจ  
ความต้องการของตนเอง ยอมรับได้ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง 
 ความพอใจในขั้นต่าง ๆ ของความต้องการของมนุษย์นี้ ความต้องการขั้นสูงกว่าบางครั้งได้
ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วก่อนที่ความต้องการขั้นแรกจะได้เห็นผลเป็นที่พอใจเสียด้วยซ้ า อย่างไร                
ก็ตามบุคคลแต่ละคนส่วนมากแสดงให้เห็นว่าตนมีความพอใจอย่างสูงสุด ในล าดับขั้นความต้องการ 
ขั้นต่ า ๆ มากกว่าขั้นสูง จากการส ารวจ พบว่า คนธรรมดาทั่วไปจะมีความพอใจในล าดับขั้นตอน              
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ความต้องการทางด้านกายภาพ 85% 

 ความต้องการความปลอดภัย 70% 

 ความต้องการทางด้านสังคม 50% 

 ความต้องการเด่นในสังคม 40% 

 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 10% 
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 จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจของประชาชนสามารถเป็นสิ่งที่สะท้อนประสิทธิภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความพึงพอใจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง                       
ความคาดหวังที่จะได้รับบริการและการได้รับบริการที่แท้จริงว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น  
 2.4.1 ความหมายของความเชื่อม่ัน 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ค าว่า “เชื่อมั่น” หมายถึง เชื่อโดย                  
ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การเชื่อมั่นในความยุติธรรมของศาล เป็นต้น โดยค าว่าเชื่อมั่นนี้ เป็นลูกค าของ  
ค าว่า “เชื่อ” ซึ่งหมายถึงการเห็นตามด้วย  
 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542 , อ้างถึงใน กรกฎ ทองขะโชคและคณะ , 2559) กล่าวว่า              
ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ซึ่งเป็นผลที่ได้รับมาจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นจาก
บุคคลหรือองค์กร 
  จ าลองลักษณ์ อินทวัน (2558) กล่าวว่า เป็นความไว้วางใจหรือความม่ันใจของบุคคลซึ่งตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้นว่ามีการรับรู้ มีความรู้สึก ตลอดจนการแสดงออก                 
ที่บุคคลแสดงพฤติกรรมความเต็มใจ การยอมรับความเสียหาย และความคาดหวังทางบวกที่มีต่อ
บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้สถานการณ์หนึ่ง 
 สุชีพ เอ้ียวเหล็ก (2554) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมั่นของประชาชน ว่าหมายถึง                      
ความมั่นใจหรือความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากการรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมมา 
  Moorman, Deshpande, and Zaltman (1993 , อ้างถึงใน สุรสิทธิ์  วชิรขจร) หมายถึ ง                
ความเต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ เราติดต่ออยู่ (Exchange Partner) โดยบุคคลหรือ
หน่วยงานเหล่านั้นเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่เราให้ความเชื่อถือ 

 โดยสรุปแล้ว ความเชื่อมั่น หมายถึง ความมั่นใจหรือความไว้วางใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
โดยเต็มใจที่จะสนับสนุนหรือสร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ที่เราเชื่อถือ ซึ่งความเชื่อมั่น
เหล่านี้เป็นผลจากประสบการณ์และการรับรู้ของบุคคล โดยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล 

2.4.2 ความส าคัญของความเชื่อม่ัน 
 อัษฎาวุธ ขวัญเมือง (2559) ได้กล่าวถึงความส าคัญของความเชื่อมั่นไว้ว่า ความเชื่อมั่นหรือ
อาจเรียกว่า ความเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการท างาน โดยเฉพาะความเชื่อถือ    
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนต่อการท างานของหน่วยงานภาครัฐย่อมส่งผลกระทบ                
ต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงาน    
ภาครัฐแล้ว หน่วยงานภาครัฐนั้นก็จะไม่มีความส าคัญและขาดการสนับสนุน นอกจากนี้จะส่งผล
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กระทบต่อการให้ความร่วมมือ การประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่น             
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญ อันจะส่งผลต่อการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 

for Economic Co-operation and Development:  OECD)  ให้ความส าคัญกับความเชื่ อมั่ น
ไว้ วางใจที่มีต่ อรั ฐบาล โดยรายงานในหนั งสื อ Trust in Government (2000 ; p.28-37 )  
เห็นว่าโครงสร้าง พ้ืนฐานทางจริยธรรม (Ethics Infrastructure)  เป็นส่วนส าคัญที่จะสร้าง 
ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล นอกจากนั้นการมีจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้เป็นอย่างดี ระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือประชาชนที่มีต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ อาจแตกต่างกันตามลักษณะ 
ทางประชากรศาสตร์ และระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานรวมถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์
กับหน่วยงานภาครัฐ นั้น ๆ ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การด าเนินงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐนั้น จะต้องปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีพ้ืนฐานการท างานอยู่บนหลักธรรมาภิบาลหรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ส าหรับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐและข้าราชการ รัฐบาลทั่วโลกเชื่อว่า
ระดับของความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนเป็นหัวใจของการท างานของหน่วยงานภาครัฐและ
ข้าราชการ เพราะประชาชนคือผู้เสียภาษีและผู้ปฏิบัติตามกฎหมายหากประชาชนขาดความไว้วางใจแล้ว 
หน่วยงานภาครัฐจะขาดงบประมาณส่วนหนึ่งในการท างานและกฎหมายบ้านเมืองอาจถูกมองข้าม
และไม่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ อาจมีผลกระทบต่อแรงจูงใจของประชาชนในการเข้ามาท างานในภาครัฐ
อีกด้วย การปฏิบัติงานหรือความมีตัวตนอยู่ของภาครัฐก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป นอกจากนี้ 
องค์กรแห่งความร่วมมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation 

and Development : OECD) ได้ให้ความส าคัญกับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ
เป็นอย่างมาก โดยเห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพ้ืนฐานของความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ และเป็นกุญแจน าไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดี โดยระดับของความเชื่อถือ
ไว้วางใจของแต่ละบุคคลแตกต่างและขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิ ความแตกต่างทางด้าน 
ความเชื่อและวัฒนธรรม คุณลักษณะ ทางเชื้อชาติและสังคม (เช่น สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา)                 
ระดับการมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ ความเข้าใจและการรับรู้ถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบ กิจกรรม หรือการรณรงค์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐบริหารการจัดการและที่ส าคัญ คือ
ความเข้าใจของประชาชนต่อลักษณะงานภาครัฐที่อาจไม่ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อประชาชนในทันที 
(ส านักงาน ก.พ., 2550) (ชาลี ไตรจันทร์, 2552)   
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2.4.3 ประเภทของความเชื่อม่ัน 
  ทัศนีย์ ทานตวณิช (2533 อ้างถึงใน พิทยา พานทอง, 2558) ได้แบ่งประเภทของความเชื่อว่า
มี 4 ประเภท ดังนี้ 
  1 ) ความเชื่อตามที่ เป็นอยู่  เป็นการเชื่อในสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใดว่า จริ ง - เท็จ ถูก-ผิด เช่น               
ความเชื่อว่าโลกกลม พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เป็นต้น 

  2 ) ความเชื่อเชิงประเมินค่า เป็นความเชื่อที่แฝงความรู้สึก รวมทั้งมีการประเมิน                        
ในขณะเดียวกัน เช่น เชื่อว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น 

  3) ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรท าและควรห้าม เป็นความเชื่อว่าสิ่งใดที่พึงปรารถนา-ไม่พึง
ปรารถนา เช่น เชื่อว่าเด็กควรเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นต้น 

  4) ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ เป็นความเชื่อในสภาพที่ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา 
เช่น เชื่อว่าการตัดไม้ท าลายป่าท าให้เกิดความแห้งแล้ง การสร้างเขื่อนเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม              
ตามธรรมชาติ เป็นต้น 

2.4.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อม่ันของประชาชน 
 จากการศึกษาของจ าลองลักษณ์ อินทวัน (2558) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น                 
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประกอบด้วย ปัจจัยด้านสถานการณ์ ได้แก่  
การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การรับรู้สภาพ 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 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการคือ 1) ทางกรุงเทพมหานคร    
ควรมี การขยาย โคร งการ ไป ในทุ ก  ๆ  เขต เ พ่ือ ให้ ประชาชนได้ รั บสิ ทธิ ที่ เ ท่ า เ ที ย มกั น                                   
2) ทางกรุงเทพมหานครควรมีการเพ่ิมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในโครงการเพ่ือให้โครงการ                   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ทางกรุงเทพมหานคร ควรมีการเพ่ิมรถที่ให้บริการให้มากขึ้นและเพียงพอ
ต่อประชาชนที่มาใช้บริการ 4) ทางกรุงเทพมหานครควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนต่ าง ๆ                 
ให้เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่ทางโครงการยังไม่สามารถจัดการเองได้ 5) ทางกรุงเทพมหานคร ควรมี  
การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม  
2.5.1 ความหมายของความหวาดกลัวอาชญากรรม 
ค าว่า “ความหวาดกลัวของประชาชนต่อภัยอาชญากรรม” นั้นมีนักวิชาการหลายท่าน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ก าหนดค านิยามไว้ ผู้วิจัยจะยกมาเพียงบางส่วน ปรากฏดังต่อไปนี้ 
ทัพภาค สินพูนผล (2559) ให้ความหมายว่า เป็นการรับรู้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมว่า       

ในปัจจุบันสังคมมีปัญหาอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีผลกระทบต่อประชาชนในสังคม               
ได้อย่างไร ซึ่งท าให้ส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น และท าให้ประชาชน             
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                   
ภัยอาชญากรรมเป็นเรื่องความเป็นจริงทางสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อ  
การด ารงชีวิตในเมืองขนาดใหญ่ความกลัวมีผลต่อทั้งบุคคลและกลุ่มของพวกเขา ความกลัวสามารถ
กักผู้คนไว้ภายในบ้านของพวกเขาเอง และการท าลายความไว้วางใจระหว่างเพ่ือนบ้านข้างเคียง          
ดังนั้น ส าหรับ Skogan ความกลัวถือเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
ของประชาชนที่รัฐต้องเอาใจใส่ดูแล  

โดยสรุปแล้ว ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม (fear of crime) หมายถึง ความรู้สึกกลัว         
อันเนื่องมาจากการรับรู้ภัยอาชญากรรมที่ เกิ ดขึ้นในสังคม ซึ่งความกลัวเหล่านี้จะส่งผลต่อ                 
การด ารงชีวิตของคนในสังคมได้ เช่น เกิดปัญหาการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ปัญหาคุณภาพชีวิต            
เป็นต้น 

2.5.2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม 
ในเรื่องเกี่ยวกับความหวาดกลัวอาชญากรรมนี้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner (1997 

อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย , 2551) พบว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์               
กับปัจจัยทางด้านสังคมที่น่าสนใจดังนี้ 

1) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมเป็นประเด็นคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมากกว่าคุกคาม                
ต่อความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป 

2) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมท าให้
ผู้ชายรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมน้อยกว่าผู้หญิง 

3) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับสถานการณ์แวดล้อม โดยทั่วไปค าถามในการส ารวจ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักจะถามว่า “คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนเมื่อต้องเดินผ่านบริเวณบ้านพัก
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ของตนในเวลากลางคืน” โดยจะต้องกระจายองค์ประกอบรายละเอียดของสถานการณ์แวดล้อม
ออกมาเป็นประเด็นย่อย ๆ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับเพ่ือนบ้านลักษณะแวดล้อมต่าง ๆ ความรู้สึก
หวาดกลัวความมืด การรับรู้ต่อความรู้สึกอ่อนแอในใจ ความรู้สึกในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น           
ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสถานที่นั้นมาก่อน หรือเมื่อเดินถนน บนรถโดยสารสาธารณะ 
และเม่ืออยู่บ้าน ฯลฯ 

4) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกอ่อนแอ Hale (1996) ศึกษาพบว่า             
การสร้างความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความอ่อนแอหรือความรู้สึก             
ไม่ม่ันคงโดยค านวณจากการรับรู้อัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

5) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความเสี่ยง ผลจากการส ารวจเหยื่ออาชญากรรม  
พบตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามระหว่างกันคือ “ความรู้สึกหวาดกลัว”                 
กับ “ความเสี่ยง” กล่าวคือชายหนุ่มวัยท างานที่ใช้ชีวิตเสเพลนอกบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ชอบเที่ยวตาม
สถานเริงรมย์ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มี “อัตราความเสี่ยง” สูงสุดต่อการประสบอาชญากรรมแต่กลับเป็น
กลุ่มท่ีมี “ความรู้สึกหวาดกลัว” ต่ าสุด ขณะที่หญิงชราแสดง “ความรู้สึกหวาดกลัว” สูงสุด แต่ในทาง
ตรงกันข้ามกลับมี “อัตราความเสี่ยง” ต่ าสุด (Hough, 1995 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551) 

6) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับเพศ การส ารวจอาชญากรรมของประเทศสหราช-
อาณาจักร (British Crime Survey หรือ BCS) ปี ค.ศ.1996 พบว่า ในสถานการณ์เดียวกันเพศหญิง
กับเพศชายมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมแตกต่างกัน โดยผู้หญิงร้อยละ 58 รู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินตามล าพังในเวลากลางคืน ขณะที่ความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ชาย
เพียงร้อยละ 12 เท่านั้น 

7) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับลักษณะทางกายภาพแวดล้อม ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผูกติดกับสภาพความเป็นสังคมเมือง ขณะเดียวกันก็มี
ปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมแคบ ๆ ทรุดโทรมที่มีไฟสลัว ๆ ตึกรามบ้านช่องที่มีการขีดเขียนภาพและ
ค าตามผนังตึก อาคารที่พักสูง ๆ ที่ทรุดโทรม มุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่วสุม มีคนเมาสุราเดินไปมา           
และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมิตร 

8) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับการใช้ชีวิตของหนุ่มสาว ผลจากการส ารวจข้อมูล
อ าชญากร ร ม ทั้ ง ข อ ง  British Crime Survey (BCS)  แ ล ะ  Islington Crime Survey ( ICS)                    
พบความแตกต่างอย่ างมีนัยส าคัญในเรื่ อง  “ความรู้ สึ กหวาดกลัว” กับ “วิธีการใช้ชีวิต                      
ของหนุ่มสาว” โดยจาก ICS ที่ท าการส ารวจครั้งแรกพบว่า ผู้หญิงร้อยละ 36 ไม่เคยออกไปนอกบ้าน
ในเวลาค่ ามืดเพราะรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม ขณะที่ผู้ชายเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่รู้สึก         
เช่นเดียวกันนี้ แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมท าให้ผู้ คนเหล่านี้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนด้วยการแสดงพฤติกรรมหลบเลี่ยงหลีกหนีจากการใช้ชีวิตสังคมในยามค่ าคืน                 
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ในลักษณะของการสร้างเคอร์ฟิวให้กับตนเอง เช่นเดียวกับผลจากการส ารวจข้อมูลอาชญากรรม            
ของ BCS ในปี ค.ศ.1996 พบว่าผู้หญิงร้อยละ 11 และผู้ชายเพียงร้อยละ 5 ไม่เคยออกไปนอกบ้านใน
เวลาค่ ามืด โดยในจ านวนผู้ตอบดังกล่าว ผู้หญิงร้อยละ 35 และผู้ชายเพียงร้อยละ 15 ให้เหตุผลว่าที่
ไม่เคยออกไปนอกบ้านในยามค่ าคืนเพราะรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม 

9) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์  ผลกระทบของอาชญากรร ม 

กับการก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่เหยื่ออาชญากรรมที่มีสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์แตกต่าง
ออกไปนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลอาชญากรรมของ BCS ระบุว่า             
คนเอเชียมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมสูงเมื่อเดินตามล าพังในยามค่ าคืน ขณะที่ชาวแอฟริกัน-            
แคริเบียนรู้สึกปลอดภัยกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ เมื่อเดินตามล าพังในยามค่ าคืนและเช่นเดียวกับที่
หน่วยสนับสนุนเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
มาแล้วมักจะต้องใช้ชีวิตภายหลังจากเกิดเหตุราวกับเป็นนักโทษด้วยการขังตนเองอยู่ แต่ในบ้าน 
หรือไม่ก็ต้องจ ากัดตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมคุ้นเคย  เด็ก ๆ จะรู้สึกไม่คุ้นเคยเข้าที่เข้าทางและ
มีความทุกข์ทรมานกับโรงเรียนและชีวิตทางสังคมของพวกเขา ส่วนผู้หญิงก็จะมีความหวาดกลัวที่จะ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของตน รวมทั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้อยู่ในบ้านของตนเองก็ตาม 

10) ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมในมุมมองเชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันของเหยื่อ
อาชญากรรม Stanko สนใจศึกษาความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมในมุมมองอาชญาวิทยาสตรีนิยม 
(feminist criminology) โดยพยายามอธิบายให้เห็นว่าผู้หญิงมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม            
เพ่ิมมากขึ้น เมื่อผลการวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่าอาชญากรรมที่ เกิดแก่ผู้หญิงโดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางเพศนั้น เกิดขึ้นภายในบ้านมากกว่าเกิดขึ้นนอกบ้าน ซึ่งท าให้ผู้หญิงมีโอกาสตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้นกว่าเดิม และความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมนี้เป็นความรู้สึกหวาดกลัว
ที่ไม่มีเหตุผล ขณะที่ผู้หญิงกับคนชราก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุผล            
ทางร่างกายและจิตใจ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้นล่างต้องเผชิญหน้ากับอาชญากรรมสูงกว่า 
เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ ต้องประสบกับความหวาดกลัวอาชญากรรม
อย่างมากเมื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่ในสังคมที่แตกต่างออกไป 

2.5.3 วิธีการศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม  
ทัพภาค สินพูลผล (2559) ได้กล่าวถึงวิธีการศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมไว้ ดังนี้ 

  วิธีการศึกษาที่พยายามอธิบายความแตกต่างในการให้ความเห็นถึงระดับความกลัวที่เน้นถึง
การรับรู้ (Perception) ของความอ่อนแอของบุคคลและประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม (Vanden 

Herreveyhen, 2010 อ้างถึงใน กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ , 
2559) โดยแบ่งเป็น 
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  1) ระดับการรับรู้ในเรื่องความปลอดภัย (Perception of Safety Questions) หรือเรียกว่า 
การบอกความรู้สึกของตนเอง 
  2) การรับรู้ ในเรื่องความเสี่ยงภัยซึ่งเป็นผลของการที่ปัจเจกประเมินความแน่นอน                
ของสภาพสังคมของพวกเขาและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในระดับใดหรือความรู้สึกหวาดกลัวภัย                  
มีองค์ประกอบจากการประเมินความกลมเกลียวของสังคม 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 การมีส่ วนร่ วมเป็นการเข้ าไปมีส่ วนร่ วม ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งเ พ่ือให้ เกิ ดผล                     
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจเพ่ือป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของชุมชน  
 สุดสงวน สุธีสร (2546) ได้กล่าวถึงรูปแบบการป้องกันอาชญากรรมของภาครัฐ โดยหน่วยงาน           
ในกระบวนการยุติธรรม คือ ต ารวจ เพราะต ารวจโดยบทบาทหน้าที่ คือการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมโดยตรงมีความรับผิดชอบต่อการสืบสวน สอบสวน และจับกุมผู้กระท าผิด นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคม กิจกรรมในหน้าที่เหล่านี้ต ารวจสามารถสร้างสรรค์ได้ 
ขณะเดียวกันกิจกรรมก็ต้องเป็นการข่มขู่ (Threat) ให้คนเป็นอาชญากรออกมาปรากฏตัว และต ารวจจะได้
ท าการจับกุม การข่มขู่เป็นกลยุทธ์พ้ืนฐานของการป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบอาชญากรรม คือ การชี้น าของชุมชนที่สามารถบอกถึงลักษณะอาชญากรรม และวิธีการพิเศษ             
ที่อาชญากรใช้ประกอบอาชญากรรมพร้อมกับบทบาทในการรักษาความปลอดภัยซึ่งต ารวจเป็นที่คาดหวัง
ของประชาชนในเรื่องความช านาญ ด้านเทคนิคการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรม และการวางแผน
รูปแบบในการปฏิบัติการจัดการ กับการลดลงของความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม ต ารวจยังต้องเป็น
แหล่งข้อมูลของความรู้ที่สามารถชี้น าและให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม กิจกรรม 
การสื่อสารที่ร่วมกันท าในการป้องกันอาชญากรรมในเขตของตน ปัจจุบันต ารวจมีหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
กับการป้องกันอาชญากรรมโดยตรงคือ สายงานป้องกันและปราบปราม ประกอบด้วย หน่วยต ารวจชุมชน
และ มวลชนสัมพันธ์ (ตชส.) ซึ่งรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลสถิติอาชญากรรมในการแก้ไขและการป้องกัน
อาชญากรรม โดยอาศัยคนในชุมชนเป็นเบาะแสของข่าวอาชญากรรมในชุมชน อีกทั้งชุมชนยังเป็นฐาน             
ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างดีที่สุด เพราะไม่มีใครรู้สภาพอาชญากรรมได้ดี
เท่ากับคนในชุมชน โดยปกติทุกกิจกรรมที่ต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ท าเพ่ือจะเข้าใจชุมชน                  
ที่รับผิดชอบและมีวัตถุประสงค์หลักที่จะป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้ยังมีต ารวจสายตรวจซึ่งท าหน้าที่
ป้องกันอาชญากรรม โดยแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ต ารวจสายตรวจ เดินเท้า ต ารวจสายตรวจจักรยาน/
รถจักรยานยนต์ และต ารวจสายตรวจรถยนต์ อีกทั้งยังมีการวางรูปแบบในการออกตรวจโดยจัดตั้งจุดตรวจ
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เคลื่อนที่ การติดตั้งตู้แดงในบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง ซึ่งเป็นหลักการในการข่มขวัญหรือข่มขู่ ซึ่งรูปแบบ                     
การป้องกันอาชญากรรมของภาครัฐโดยหน่วยงานต ารวจ 

ยุทธศาสตร์การมีส่ วนร่ วมของประชาชน และเครือข่ ายการปฏิบัติ งานของต ารวจ                       
ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งขององค์กร จากการที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีกลไกส าคัญ ได้แก่                  
สถานีต ารวจ และก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ จุดแข็งนี้ได้มาจาก  
ทั้งผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในทางวิชาการที่ระบุถึงผลส าเร็จของกิจกรรมต่าง  ๆ  
ที่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และสถานีต ารวจได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในป้องกันภัยอาชญากรรม หรือ
จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจที่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด เช่น ผลการขยายเครือข่ายภาคประชาชน จ านวนอาสาสมัคร  
ซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่าลักษณะของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนี้ที่ระดับสถานีต ารวจเหล่านี้ไม่เพียงแต่ประสบ
ความส าเร็จตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ยังมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต ควรขยายผลไปสู่วงกว้างมากขึ้น 
ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

ดังนั้นยุทธศาสตร์ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ            
จึงเป็นเครื่องมือที่มาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมให้เกิดความยั่งยืนโดยน าหลัก
ปรัชญาต ารวจเพื่อชุมชนมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ระบบกระบวนการ ตลอดจนทัศนคติ วิธีคิด               
ของข้าราชการต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด                          
(อานนท ์แก้วเขียว, 2553) ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ ดังต่อไปนี้ 
 ทฤษฎีต า รวจผู้ รั บ ใช้ชุ มชน (Community Policing)  ซึ่ งคิดค้นและพัฒนาโดย 
ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต โทรจาโนวิคซ ์และคณะท างานเป็นแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมแนวใหม่
ที่เชื่อว่า ต ารวจกับประชาชนท างานร่วมกันโดยใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ย่อมสามารถแก้ไขปัญหา               
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรม อันได้แก่ ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ตลอดจนสภาพการ
ไร้ระเบียบและความเสื่อมโทรมทางสังคมและทางกายภาพในชุมชนต่าง ๆ ได้  

การที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น หน่วยงานต ารวจจะต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์     
อันดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะในการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาและร่วมพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่โดยรวม
ของชุมชน หรืออีกนัยหนึ่งหลักการต ารวจผู้รับใช้ชุมชนเป็นหลักการการท างานของต ารวจซึ่งส่งเสริม 
สนับสนุน แก้ต้นเหตุเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยใช้เทคนิค
การแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่างต ารวจและชุมชน  
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ทฤษฎีต า รวจชุมชนสัมพันธ์ ( Community Policing Theory)  มี ต้ นก า เนิ ดจาก
สหรัฐอเมริกาช่วงก่อนทศวรรษที่ 20 เป็นแนวความคิดทฤษฎีในการจัดสภาพทั่วไปไม่ว่าในระดับเมือง 
ชุมชนหรือละแวกบ้านในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ง่ายต่อการควบคุม สังเกต 
ตรวจตรา โดยไม่ล่วงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมทั้งมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินทั้งของตนเอง และบุคคลอ่ืนให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม  
โดยเน้นการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพ่ือให้
ชุมชนให้ความร่วมมือแจ้งข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากข้ึน  

แนวทฤษฎีนี้ไม่ได้มองข้ามบทบาทของต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรม                   
แต่ได้เสนอแนะให้มีการปรับบทบาทใหม่ส าหรับต ารวจท้องที่ทั้งหมดตามแนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ 
กล่าวคือต ารวจจะมีบทบาทเป็นฝ่ายวางแผน สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนในการป้องกัน
อาชญากรรม อาจกล่าวได้ว่าต ารวจตามแนวทฤษฎีนี้จะไม่มีสภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกัน 
อาชญากรรมอีกต่อไป  
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 
 อาชญากรรมเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุซึ่งมีความสลับซับซ้อนส่งผลให้การวางแผนและก าหนด
แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับปัญหา
อาชญากรรมในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการน าแนวคิดทฤษฎีที่มีความหลากหลายมาใช้ในการก าหนด
กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม ทั้งที่มุ่งเน้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กับ 
การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนโดยการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่และสภาพของปัญหาอาชญากรรม 

 กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม  
1) การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม  
การป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม หมายถึง การจั ดการกับพ้ืนที่ต่ าง ๆ  

เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม ได้แก่ การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดป้ายสัญลักษณ์                
การป้องกันพ้ืนที่อันตราย (พ้ืนที่เปลี่ยว พ้ืนที่ล่อแหลม) การจัดวางผังเมือง การออกแบบที่อยู่อาศัย
และการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ผู้กระท าผิด 
จะเข้าถึงบุคคลหรือทรัพย์ รวมถึงการสร้างความสะดวกในการเฝ้าระวังและการติดตามผู้กระท า
ความผิดเมื่อเกิดอาชญากรรมข้ึน ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้  
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1.1) ส ารวจและปรับปรุงพ้ืนที่ล่อแหลมที่เอ้ือต่อการเกิดอาชญากรรม คือ พ้ืนที่ที่เคย
เกิดเหตุอาชญากรรม พ้ืนที่เสี่ยง เส้นทางเปลี่ยว และพ้ืนที่ที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวหรือหวาดระแวง
หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย  

1.2) การวางนโยบายด้านการวางผังเมืองและการออกแบบอาคาร ควรให้                     
การควบคุม มาตรฐานทางด้านประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม  

1.3) การเพ่ิมไฟส่องสว่างในพ้ืนที่จุดเสี่ยง และจุดล่อแหลมที่จะก่อให้ เกิด
อาชญากรรม  

1.4) การควบคุมพ้ืนที่รกร้าง ว่างเปล่า ทั้งพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ส่วนบุคคล รวมทั้ง
พ้ืนที่ของรัฐที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้มีสภาพหรือทัศนวิสัยที่ง่ายต่อการมองเห็น เพ่ือไม่ให้เอ้ือต่ อ  
การก่ออาชญากรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ร่วมกันและให้มีคนดูแลเฝ้าระวัง  

1 .5 )  การ เข้มงวด กวดขัน  ในการตรวจตรา พ้ืนที่ ที่ เป็นแหล่ งอบายมุ ข                     
สถานบริการ สถานบันเทิงต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้สถานที่
ดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมหรือต้นเหตุในการก่ออาชญากรรม  

1.6) ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งติดป้ายสัญลักษณ์ 
“พ้ืนทีค่วบคุมด้วยระบบกล้องวงจรปิด” เพ่ือสร้างความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้กับประชาชน 
รวมทั้งเป็นการข่มขู่ ยับยั้งคนร้ายให้รู้สึกหวาดกลัว  

1.7) เชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง CCTV ระหว่างหน่วยงานราชการ หรือกล้อง CCTV 

เคลื่อนที่ เพ่ือง่ายต่อการสังเกตการณ์ และประเมินสถานการณ์ในการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ หากเห็นว่ามี
ความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้น  

2) การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการส่งเสริมให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม รวมถึงการสร้างจิตส านึกเพ่ือให้เกิด             
ความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันสังคมจากปัญหาอาชญากรรมประกอบด้วย 5 มาตรการ ดังนี้  

2.1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน โดยเน้น             
การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรม  

2.2) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดย                        
การรับทราบสถานการณ์ แนวโน้มปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่อไป  

2.3) สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม  
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2.4) ส่งเสริมการด าเนินงานและบูรณาการเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งไว้แล้ว อาทิ 
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
รวมถึงการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังภาคประชาชนในชุมชน เพื่อแจ้งข่าวให้เบาะแสด้านอาชญากรรม  

2.5) จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชน                   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ  

3) การป้องกันอาชญากรรมด้วยการป้องกันการกระท าผิดซ้ า 

การปอ้งกันอาชญากรรมด้วยการป้องกันการกระท าผิดซ้ า หมายถึง การปอ้งกันไม่ให้ผู้กระท า
ผิดที่อยู่ระหว่างการแก้ไขฟ้ืนฟูในชุมชน และผู้พ้นโทษทุกกลุ่ม (ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้พ้นโทษจ าคุก ผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผู้ผ่านการฟ้ืนฟูฯ                 
เด็กและเยาวชนที่พ้นการฝึกอบรม) กลับมากระท าผิดซ้ าอีกหลังจากพ้นโทษ ประกอบด้วย 4 
มาตรการ ดังนี้  

3 .1 )  จั ด ให้มี ระบบติดตามผลระบบการส่ งต่ อและการดูแลหลั ง พ้นโทษ  
พ้นการฝึกอบรม พ้นการคุมประพฤติ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือผู้ พ้นโทษ  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมการฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดต่อไป  

3.2) การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการมีงานท า ให้กับผู้ พ้นโทษ                           
ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นการคุมประพฤติ ผู้พ้นการฝึกอบรม (เด็กและเยาวชน) ให้สามารถประกอบ
อาชีพและสามารถเลี้ยงชีพได้จริงในสังคม โดยการฝึกวิชาชีพ จัดหาแหล่งเงินทุน จัดหาต าแหน่งงาน
จากภาคเอกชน โดยรัฐจะต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้จ้างงานผู้พ้นโทษ ทั้งนี้ภาครัฐอาจให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษกับภาคเอกชนที่มีการจ้างงาน/รับผู้พ้นโทษเข้าท างาน เพ่ือเป็นการจูงใจ
ให้เกิดการจ้างงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

3.3) จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมและสร้าง
ก าลังใจให้กับผู้พ้นโทษฯ เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะต่อสู้ ยืนหยัดในสังคมด้วยอาชีพที่สุจริต              
ซึ่งเป็นการปอ้งกันไม่ให้กลับมากระท าผิดซ้ า 

3.4) รณรงค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้กระท าผิดหรือผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ            
ผู้พ้นการฝึกอบรม ผู้พ้นการคุมประพฤติให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิตปกติในสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดซ้ า  

4) การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะกระท าความผิด  
การป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะกระท าความผิด หมายถึง 

การเฝ้าระวังกลุ่มบุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ผู้ประพฤติตนในลักษณะ
อันธพาล คนวิกลจริต เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่อาจจะกระท าความผิดได้ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้  
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4.1) จัดให้มีการเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อปัญหาอาชญากรรมเพ่ือป้องกัน 
อาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นและท าการตรวจสอบตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร  

4.2) จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสกระท า
ความผิด  

4.3) สร้างกลไกหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียน
เพ่ือไม่ให้เกิดการมั่วสุม รวมทั้งเพ่ิมมาตรการเชิงรุกเพ่ือลดโอกาสในการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงก่อนที่จะกระท าผิด เช่น การเปิดพ้ืนที่เชิงสร้างสรรค์ให้ท ากิจกรรม เป็นต้น  

5) การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหย่ือ  
การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ หมายถึง การสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ได้รู้จักการป้องกันและระวังภัยด้วยตนเอง รวมทั้ง
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ถึงรูปแบบ วิธีการของภัยอาชญากรรม แนวทางป้องกันเพ่ือระมัดระวังภัย
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์             
ในการป้องกันอาชญากรรมหรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้  

5.1) จัดให้มีระบบเตือนภัยอาชญากรรมส าหรับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  
5.2) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มี

โอกาสเป็นเป้าหมายของอาชญากร อาทิ เด็ก สตรี คนชรา ในลักษณะหลากหลายรูปแบบให้มี                
ความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความรู้ ในเรื่องของรูปแบบ/ลักษณะ/วิธีการ                       
ในการก่ออาชญากรรม วิธีการระวังป้องกันตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบเหตุ  

5.3) พัฒนาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่หรือชุดปฏิบัติการที่มี 
ความพร้อมสามารถตอบสนองการรับแจ้งเหตุเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์  

5.4) จัดให้มีระบบในการป้องกันอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ             
เ พ่ือการรั กษาความปลอดภัย ในชี วิ ตและทรัพย์ สิ น  ป้ องกัน ไม่ ให้ ถู ก เอารั ด เอา เปรี ยบ                                
ได้รับความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์  

6) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันอาชญากรรม  
การพัฒนาและเ พ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการป้ องกันอาชญากรรม หมายถึ ง                

การพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมให้รู้เท่าทันผู้กระท า
ความผิดรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ           
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้  

6.1) การพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับต าแหน่งและภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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6.2) จัดให้มีระบบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดท าฐานข้อมูลสถิติ
และข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในด้านการปอ้งกันอาชญากรรม เป็นต้น  

6.3) บูรณาการและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน 
อาชญากรรมโดยให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและรู้ช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานที่เก่ียวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

 

2.8 ปฏิญญาสากลว่าด้วยผู้เสียหาย 
 2.8.1 สิทธิตามปฏิญญาสากลและรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

   1) ปฏิญญาว่าด้วยหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหาย              
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) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐานเรื่องการได้รับ

การพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง 
ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้ พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณา                    
โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบค าวินิจฉัย 
ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 

(3) บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม 

(4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์จ าเลย คู่กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับ 
การปฏิบัติที่เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวน                
อย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง 

(5) ผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและ                         
ความช่วยเหลือที่จ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จ า เป็น                   
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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(6) เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง          
ในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดี             
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง
รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 

(8) ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว 

มาตรา 81 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุตธิรรม ดังต่อไปนี้ 
(1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม         

และท่ัวถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กร
วิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

(2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
โดยบุคคลอ่ืน และต้องอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
 (3) จัดให้มีกฎหมายเพ่ือจัดตั้ งองค์กร เพ่ือการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระ                        
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ          
โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย 

 (4) จัดให้มีกฎหมายเพ่ือจัดตั้งองค์กร เพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด าเนินการเป็นอิสระ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

 (5) สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

 3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ไว้ดังนี้ 

มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 

การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย
จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้ 
มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท า

นั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ 

ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษา 
อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 

การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือป้องกันมิให้มี  
การหลบหนี 

ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน 

จนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และ 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 

รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

มาตรา 77 รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความ
จำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ  
โดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง 
ความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ 
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมาย 
ทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น พึงกำหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
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 2.8.2 ใครเปน็ใครในคดีอาญา 
คดีอาญา หมายถึง การกระท าผิดที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ท าร้ายร่างกาย เป็นต้น ซึ่งมีโทษทางอาญา 5 สถาน 
คือ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน 

ในคดีอาญามีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น 

“ผู้เสียหาย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมถึงบุคคลอ่ืน
ที่มีอ านาจจัดการแทนได้ 

“ผู้ต้องหา” หมายถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล 

“โจทก”์ หมายถึง พนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย ซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรือทั้งคู่ เมื่อพนักงาน
อัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน 

 “จ าเลย” หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้ว โดยข้อหาว่าได้กระท าความผิดทางอาญา 
“พยาน” หมายถึง ผู้ซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสืบสวน พนักงานสอบสวน

พนักงานอัยการ หรือศาล ในการด าเนินคดีอาญา 
“พนักงานสอบสวน” หมายถึง เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ           

มีหน้าที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 

 “พนักงานอัยการ” หมายถึง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล 

เมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้น ผู้เสียหายจะใช้กระบวนการของรัฐดำเนินคดี                
แก่ผู้กระทำความผิด โดยร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ ต่อจากนั้น                
จะทำการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด ดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน สรุปสำนวน           
แล้วมีความเห็นส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ กรณีเห็นควรสั่งฟ้อง พนักงานอัยการ            
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลที่เกิดเหตุ หรือจำเลยมีที่อยู่หรือถูกจับ เมื่อศาลประทับรับฟ้องจำเลยมีสิทธิ           
ขอทนายขอแรง และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล มีการสืบพยานโจทก์และจำเลยและศาลจะมี
คำพิพากษาลงโทษจำเลย หรือยกฟ้อง หรือกรณีผู้เสียหายจะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเองโดยตรงก็ได้ 
 2.8.3 ผู้เสียหายมีสิทธิอยา่งไร 

    1) สิทธิในการร้องทุกข์ 
    การร้องทุกข์หมายถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระท าความผิด จะรู้ตัวผู้กระท าผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งกระท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ตน และการกล่าวหามีเจตนาให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ (ส าหรับการแจ้งความไว้          
เพ่ือเป็นหลักฐานไม่ให้คดีขาดอายุความไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์) ทั้งนี้การร้องทุกข์อาจท าเป็นหนังสือ
หรือท าด้วยวาจาก็ได้ 

    ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้แก่ผู้เสียหาย ผู้มีอ านาจจัดการแทน หรือผู้รับมอบอ านาจ 
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อายุความในการร้องทุกข์ ต้องร้องทุกข์ภายในก าหนดอายุความร้องทุกข์ คือ ภายใน 3 เดือน 
นับแต่วันรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระท าความผิด มิฉะนั้น คดีจะขาดอายุความ ท าให้ไม่สามารถน าคดีดังกล่าว       
มาฟ้องร้องด าเนินคดีได้ เว้นแต่ความผิดที่ยอมความกันได้ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องร้องทุกข์ 

2) สิทธิในการฟ้องคดี 
    ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองหรืออาจยื่นค าขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงาน

อัยการ (ก่อนศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา)  
     สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา มาตรา 44/1 

2.1) ผู้เสียหายที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพใน
ร่างกาย ชื่อเสียง หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดของจ าเลย          
มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนโดยยื่นค าร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจ าเลยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ตนได้ (เฉพาะคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์) 

2.2) การยื่นค าร้องต้องยื่นก่อนเริ่มสืบพยาน 

2.3) ในกรณีท่ีไม่มีการสืบพยานให้ยื่นค าร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
2.4) ในกรณีผู้เสียหาย (ผู้ยื่นค าร้อง) เป็นคนยากจน ไม่สามารถจัดหาทนายความเพ่ือ

ด าเนินการดังกล่าว ศาลมีอ านาจตั้งทนายความให้ 
    ค าร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจ านวนค่าสินไหม

ทดแทนที่เรียกร้อง 
2.8.4 จะทำอย่างไรเม่ือตกเป็นผูต้้องหา  
1) เป็นผูต้้องหาได้อย่างไร  

1.1) พนักงานสอบสวนได้ท าการสืบสวนสอบสวน เมื่อมีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้นและ
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ากระท าความผิดทางอาญา 

1.2) มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ
และพนักงานสอบสวนได้ทำการสืบสวนสอบสวน และได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ากระทำความผิดทาง
อาญา 
 2) สิทธิของผู้ต้องหา 

2.1) ผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง มีสิทธิที่จะแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือ
บุคคลที่ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก 

2.2) มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว 
2.3) มีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 
2.4) มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
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2.5) ได้รับการแจ้งจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหามีสิทธิ
ตามข้อ 2 - 4 

2.6) มีสิทธิได้รับการจัดหาทนายความให้ กรณีคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่ผู้ต้องหา           
มีอายุไม่เกิน 18 ปี หากผู้ต้องหาไม่มีทนายความ พนักงานสอบสวนมีหน้าที่จัดหาทนายความให้               
ส่วนคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก หากผู้ต้องหาไม่มีทนายความและต้องการทนายความ พนักงานสอบสวน             
มีหน้าที่จัดหาทนายความให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 

2.7) มีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าของตน 

2.8) ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและข้อหาก่อนสอบสวน 

2.9) มีสิทธิจะให้การหรือไม่ก็ได้ 
2.10) จะต้องไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง ให้สัญญาเพ่ือให้การ 
2.11) ถ้อยค าที่ให้การอาจใช้ยันผู้ต้องหาในชั้นพิจารณาได้ 
2.12) มีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม 

2.13) มีล่ามหรือรัฐจัดหาล่ามให้เมื่อไมส่ามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยหรือหูหนวกหรือเป็นใบ้ 
2.14) มีสิทธิในการยื่นค าร้องขอประกันตัวต่อพนักงานสอบสวนในชั้นสอบสวน 

2.15) มีสิทธิร้องขอให้ศาลปล่อยตัวหากมีการคุมขังทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย 

2.16) ไม่ถูกจับ ควบคุม ตรวจค้น โดยไม่จ าเป็นหรือไม่มีเหตุอันสมควรควบคุม 

3) ระยะเวลาในการควบคุมผู้ต้องหา 
3.1) ควบคุม การควบคุมจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

(1) กรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมได้เท่าเวลาที่จะถามค าให้การ 
(2) กรณีผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีเหตุจ าเป็นเพ่ือท าการสอบสวนหรือ 

การฟ้องคดี เจ้าพนักงานมี เวลาควบคุมผู้ถูกจับไม่ เกิน 48 ชั่ วโมง นับแต่วันที่มาถึงที่ท าการ 
ของพนักงานสอบสวน (ไม่รวมระยะเวลาเดินทาง) 
 3.2) ขัง หมายถึง การกักขัง ผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยศาล 

(1) การขังโดยศาลนั้นอาจท าได้ทั้งในชั้นสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง และพิจารณาของศาล 

ไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา โดยศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหา หรือจ าเลยนั้น 

(2) การขังระหว่างสอบสวนหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้ควบคุมผู้ต้องหาครบ              
48 ชั่วโมงแล้ว แต่มีความจ าเป็นต้องควบคุมไว้เกินกว่าก าหนดเวลาดังกล่าวเพ่ือให้การสอบสวนเสร็จสิ้น
หรือเพ่ือการฟ้องคดี พนักงานสอบสวนจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ศาลออกหมายขังผู้นั้นได้ (ในกรณี        
ที่ส านวนส่งถึงพนักงานอัยการแล้ว เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายขัง) 

(3) เมื่อศาลอนุญาตให้ขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างการสอบสวน ศาลมีอ านาจสั่งขังได้เท่าที่ 
จ าเป็น 
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  (4) ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้เพียงครั้งเดียว มีกำหนดไม่เกิน 7 วัน 

(5) ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี หรือ          
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  
ลหุโทษ หมายถึง ความผิดที่ระวางโทษจ าคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่ เกิน             

1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 4) วิธีการสำหรับผูต้้องหาหรือผู้ถูกจับกุม ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน 
4.1) เด็กที่อายุต่ ากว่า 10 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ

และเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 15 ปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับ
โทษ แต่ศาลมีอ านาจที่จะว่ากล่าวตักเตือน หรืออาจจะมีข้อก าหนดในการระวังความประพฤติเด็กแก่บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก 

4.2) การสอบสวนต้องให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เข้ามาในที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน 

4.3) ต้องจัดห้องไว้โดยเฉพาะและต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ
และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค า 

4.4) กรณีไม่สามารถฟ้องเด็กหรือเยาวชนได้ทันทีและเป็นความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่
กฎหมายก าหนดให้จำคุกเกิน 6 เดือนแต่ไม่ เกิน 5 ปี  สามารถขอผัดฟ้องต่อศาลได้  2 ครั้ ง ๆ ละ 
ไม่เกิน 15 วัน หากเป็นคดีมีโทษหนักกว่ากรณีดังกล่าวสามารถขอผัดฟ้องต่อไปได้อีก 2 ครั้งๆละ ไม่เกิน 15 วัน 

4.5) คดีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยอายุไม่เกิน 18 ปีหากไม่มีทนายความ ศาลจะตั้งทนายความ              
เพ่ือสู้คดีได ้

 5) ช่องทางการเข้าถึงสิทธิ 
5.1) แจ้งพนักงานสอบสวนทราบ 

5.2) หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ ผู้ต้องหาสามารถติดต่อสอบถามและขอรับ           
ความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานของรัฐตามรายชื่อในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 74 
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 2.8.5 จะทำอย่างไรหากถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลย 
1) เป็นจ าเลยได้อย่างไร 
เมื่อผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษ พนักงาน

สอบสวนจะท าการสืบสวน จับกุมผู้กระท าความผิดด าเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน              
สรุปส านวนแล้วมีความเห็นส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ กรณีเห็นควรสั่ งฟ้อง 
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลที่เหตุตามความผิดนั้นเกิดขึ้น หรือผู้กระท าผิดมีที่อยู่หรือถูกจับ 
หรือผู้เสียหายจะเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเองโดยตรงก็ได้เมื่อศาลประทับรับฟ้องก็จะเป็นจ าเลยในคดี 

2) สิทธิของจ าเลย 
2.1) ได้รับพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม 

2.2) แต่งทนายความแก้ต่างคดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือชั้นพิจารณาในศาลชั้นต้น รวมทั้ง                
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา 

2.3) ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ 

2.4) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดส าเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ 

2.5) ตรวจดูส าเนาการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาของศาล และคัดส าเนา หรือขอรับส าเนา          
ที่รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น 

2.6) ตรวจหรือคัดส าเนาค าให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบค าให้การของตน        
หากจ าเลยมีทนายความ ทนายความย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจ าเลย 

2.7) มีสิทธิให้การหรือไม่ให้การอย่างใด ๆ ต่อศาล 

2.8) มีสิทธิน าพยานเข้าน าสืบพิสูจน์ในการพิจารณา 
2.9) สิทธิรับทราบค าฟ้องและได้รับอธิบายฟ้องจากศาล 

2.10) สิทธิได้รับพิจารณาต่อหน้า 
2.11) มีสิทธิได้รับการจัดหาล่าม 

2.12) มีสิทธิไม่ถูกจับ ควบคุม ค้นโดยไม่จ าเป็น หรือไมม่ีเหตุอันสมควร 
2.13) มีสิทธิได้รับประกันตัวระหว่างการพิจารณาของศาล 

2.14) มีสิทธิได้รับการจัดหาทนายความแก้ต่างคดีกล่าวคือ ก่อนเริ่มพิจารณาคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิตหรือในคดีที่จ าเลยมีอายุไม่เกิน 18 ปี หากจ าเลยไม่มีทนายความ ศาลมีหน้าที่แต่งตั้ง
ทนายความให้ส่วนคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก หากจ าเลยไม่มีทนายความและต้องการทนายความให้ศาล        
มีหน้าที่แต่งตั้งทนายความให้ 

2.15) มีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกา คัดค้านค าพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ 
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 3) จะท าอย่างไรเม่ือศาลมีค าพิพากษา  
3.1) สิทธิในการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา จ าเลยมีสิทธิที่จะยื่นขอประกันตัวในชั้น

อุทธรณ์หรือฎีกาได้ 
3.2) สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา ไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา คู่ความมีสิทธิยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา        

ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ศาลอ่านหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษา 

3.3) สิทธิของจ าเลยในการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายกรณีศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยก
ฟ้องหรือถอนฟ้องระหว่างด าเนินคดี ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 

คดีถึงที่สุด หมายถึง คดีที่ศาลมีค าพิพากษา และเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาที่จะยื่นอุทธรณ์หรือ
ฎีกาแล้ว ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา 
 4) หลักการการได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายของจ าเลย 

4.1) เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ 
4.2) ถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดี 
4.3) ในระหว่างการด าเนินคดี หากปรากฏหลักฐานชัดเจนในเวลาต่อมาว่า จ าเลยมิได้เป็น

ผู้กระท าความผิด และมีการถอนฟ้องในระหว่างด าเนินคดี 
4.4) ศาลมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องด้วยเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ าเลยมิได้              

เป็นผู้กระท าความผิด หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

4.5) จ าเลยหรือทายาทมีสิทธิยื่นค าขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ศาล
อนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือนับแต่วันที่ศาลพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิดหรือ           
การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

การเรียกร้องซึ่งการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์นี้ไม่ตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้เสียหายหรือจำเลย
พึงได้ตามหมายอ่ืน 

หากจำเลยไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่
วันได้รับแจ้งการวินิจฉัย 

การยื่นอุทธรณ์จะยื่นต่อสำนักงานหรือศาลจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในเขต เพ่ือส่งให้ศาล
อุทธรณ์ก็ได ้

คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะถูกห้ามไม่ให้อุทธรณ์ตามกฎหมาย 
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2.8.6 สิทธิของพยาน  
1) สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เปน็พยานในคดีอาญา 
ผู้เสียหายหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นพยานในคดีอาญาที่จะมาให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานสอบสวน

พนักงานอัยการผู้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา และศาล หากเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต 
ร่างกายอนามัยเสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สินและสิทธิอย่างใดระหว่างก่อน ขณะ หรือภายหลังการมาเป็น
พยานสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (ยกเว้นจ าเลยไม่สามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ได้) โดยยื่นค าขอรับ 
ความคุ้มครองได้ที่ส านักงานคุ้มครองพยาน อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และสถานีต ารวจทุกแห่ง 

2) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของพยาน 
บุคคลซึ่งเป็นพยานได้มาให้ข้อเท็จจริงต่อ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการผู้มีอ านาจฟ้อง

คดีอาญา และศาล มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกรณีดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดย 
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ส่วนกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใด กับพยาน สามีภริยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดานหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นขอรับค่าตอบแทนได้ที่ส านักงานคุ้มครองพยาน
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร หรือ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยความเห็นชอบ                    
ของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ค าขอรับค่าตอบแทนดังกล่าวต้องยื่นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่บุคคลนั้น                  
ได้รู้ถงึการกระท าความผิด 

2.8.7 สิทธิเม่ือศาลมีค าพิพากษาลงโทษ 
1) การบังคับโทษในคดีอาญา 
เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดไม่ว่าถึงที่สุดในศาลชั้นใดก็ตาม ค าพิพากษาให้ลงโทษจ าเลยต้อง

บังคับคดีโดยไม่ชักช้า โทษส าหรับที่ผู้กระท าความผิดมี 5 สถาน ได้แก่ 
1.1) โทษประหารชีวิต 

ผู้ต้องค าพิพากษาให้ประหารชีวิตหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง มีสิทธิทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา             
ขอพระราชทานอภัยโทษ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คดีถึงที่สุด โดยยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจ าที่ต้องคุมขังอยู่ 

1.2) จำคุก 

กรณีความผิดที่มีโทษจำคุกและศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีถ้าผู้กระทำผิดไม่เคยจำคุกมาก่อน
หรือเคยถูกจำคุกแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ ศาลอาจใช้ดุลยพินิจให้รอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษก็ได้ 
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กำหนดโทษจำคุกอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป หากได้รับการพระราชทานอภัยโทษ 

สิทธิของผู้ต้องขัง 
(1) สิทธิที่จะได้รับการติดต่อเยี่ยมเยียนจากญาติ 
(2) สิทธิในการได้พบทนายความ 

(3) สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม 

(4) เมื่อคดีเสร็จเด็ดขาด (นักโทษเด็ดขาด) มีสิทธิในการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล 

(5) สิทธิรับใบส าคัญในการปล่อยตัว (ใบบริสุทธิ์) 
ประโยชน์ที่นักโทษเด็ดขาดจะพึงได้รับหากประพฤติตนดี 
- ได้รับความสะดวกในเรือนจ าตามที่อธิบดีก าหนด 

- เลื่อนชั้น 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเรือนจ า 
- ลาไม่เกิน 4 วัน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการเดินทาง) 
- พักการลงโทษ 

- ลดวันต้องโทษจ าคุก 

- ได้รับการคัดเลือกออกท างานสาธารณะนอกเรือนจ าโดยได้รับลดวันต้องโทษ และอาจ
ได้รับรางวัลด้วย 

1.3) กักขัง 
ผู้ต้องโทษกักขังจะถูกกักขังไว้ในสถานที่สำหรับกักขังโดยเฉพาะโดยสถานที่ดังกล่าวต้องไม่ใช่

เรือนจำ หรือสถานีต ารวจ หรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน 

1.4) ปรับ 

ผู้ต้องโทษปรับจะต้องช าระเงินค่าปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา หากไม่ช าระ
จะถูกยึดทรัพย์สินใช้แทนค่าปรับหรือจะต้องกักขังแทนค่าปรับ 

การกักขังแทนค่าปรับก าหนด 200 บาท ต่อ 1 วัน หากถูกควบคุมตัวมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น                 
ชั้นสอบสวนหรือชั้นศาล ศาลจะน าวันที่ถูกควบคุมตัวมาแล้ว หักออกจากก าหนดโทษที่ได้รับ 

ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาให้ปรับตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป ศาลจะสั่งกักขังแทนค่าปรับเป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปีก็ได้ 

หากศาลพิพากษาให้ลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท ผู้ต้องโทษปรับไม่มีเงินชำระค่าปรับอาจยื่น
คำร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพ่ือขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับได้ 
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1.5) ริบทรัพย์สิน 

ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สินที่มีไว้หรือได้มาโดยกระทำความผิด แต่หากทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ริบ    
เป็นของบุคคลอ่ืน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด บุคคลนั้นสามารถยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์ได้ 

สิทธิในการรื้อฟื้นคดีอาญา 
คดีอาญาที่ถึงที่สุดแล้วอาจมีการร้องขอให้รื้อฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อ 

(1) พยานบุคคลที่ศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้น ได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด
ภายหลังว่าค าเบิกความของพยานนั้นเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง 

(2) พยานหลักฐานอื่นซึ่งศาลได้อาศัยเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีอันถึงที่สุดนั้นได้มี            
ค าพิพากษาถึงที่สุดในภายหลังว่าเป็นพยานหลักฐานปลอมหรือเท็จ 

(3) มีพยานหลักฐานใหม่อันแจ้งชัดและส าคัญแก่คดีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า บุคคลซึ่งต้องรับโทษ
ไม่ได้กระท าความผิด 

ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง 
(1) บุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 

(2) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลในกรณีทีผู่้ต้องรับโทษเป็นผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถ 

(3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลนั้นต้องรับโทษทางอาญา 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุด 

(4) บุพการีผู้สืบสันดาน สามีหรือภรรยาของบุคคลผู้ต้องรับโทษอาญาโดยค าพิพากษาถึงที่สุด           
ซึ่งเสียชีวิตก่อนที่จะมีการยื่นค าร้อง 

(5) พนักงานอัยการในกรณีท่ีพนักงานอัยการมิได้เป็นโจทก์ในคดีเดิม 

ระยะเวลาในการยื่นค าร้อง 
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ค าพิพากษาในคดีเดิม            

ถึงที่สุดเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ ศาลจะรับค าร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ 
 

2.9 บทบาท หน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2.9.1 พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  

 มาตรา 6 ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส า เร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

 (2) ดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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 (3) ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา 

 (4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร 

 (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจหรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตาม (1) (2) 
(3) (4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดความผิดทางอาญาขึ้นส าหรับการกระท าใดเป็นการเฉพาะ       
และตกอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติตาม (3) (4) หรือ 
(5) จะตราพระราชกฤษฎีกาโอนอ านาจหน้าที่ตาม (3) (4) หรือ (5) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความผิด
ทางอาญาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนใด
ก็ได้ในกรณีเช่นนั้น ให้ข้าราชการต ารวจและส านักงานต ารวจแห่งชาติพ้นจากอ านาจหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจพนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน   
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

 มาตรา 7 ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  ทั้งนี้                   
การด าเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ต.ช. ก าหนด 

 มาตรา 8 ข้าราชการต ารวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้ โดยให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ข้าราชการต ารวจต าแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใดจะเป็นข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศ       
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ก าหนดวิธีการบรรจุ         
การแต่งตั้งการด าเนินการทางวินัย การบังคับบัญชาการ โยกย้ายระหว่างข้าราชการต ารวจประเภท      
มียศและข้าราชการต ารวจประเภทไม่มียศ รวมตลอดทั้งการปรับยศและปรับเงินเดือน เมื่อมี 
การโยกย้ายดังกล่าวและการอื่นตามที่จ าเป็นไว้ด้วย 

 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองไม่มีผลกระทบฐานะของข้าราชการต ารวจที่มียศอยู่แล้ว           
ในวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 
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 มาตรา 9 วัน เวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ า ปี             
และการลาหยุดราชการของข้าราชการต ารวจ ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด แต่ในกรณีจ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะก าหนดให้ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน 
เวลา ที่แตกต่างจากท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดก็ได ้

2.9.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 
 มาตรา 2 (6) “พนักงานสอบสวน” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและ
หน้าที่ท าการสอบสวน 

 มาตรา 2 (16) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมาย
ให้มีอ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงาน              
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอ่ืน ๆ ในเมื่อ
ท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือ
ปราบปราม 

 มาตรา 17 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้ 
 มาตรา 59 ศาลจะออกค าสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง ตามท่ีศาลเห็นสมควรหรือ
โดยมีผู้ร้องขอก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่
ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรโดยผู้ร้องขอไม่อาจไปพบศาลได้ ผู้ร้องขออาจร้องขอต่อ
ศาลทางโทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนที่เหมาะสม    
เพ่ือขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายค้นก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้เมื่อศาลสอบถามจนปรากฏว่ามีเหตุที่
จะออกหมายจับหรือหมายค้นได้ตามมาตรา 59/1 และมีค าสั่งให้ออกหมายนั้นแล้ว ให้จัดส่งส าเนา
หมายเช่นว่านี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
อ่ืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
 เมื่อได้มีการออกหมายตามวรรคสามแล้ว ให้ศาลด าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอหมาย
มาพบศาลเพ่ือสาบานตัวโดยไม่ชักช้า โดยจดบันทึกถ้อยค าของบุคคลดังกล่าวและลงลายมือชื่อ           
ของศาลผู้ออกหมายไว้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้ โดยจัดให้มีการถอดเสียงเป็นหนังสือและ       
ลงลายมือชื่อของศาลผู้ออกหมาย บันทึกที่มีการลงลายมือชื่อรับรองดังกล่าวแล้วให้เก็บไว้ในสารบบ         
ของศาล หากความปรากฏต่อศาลในภายหลังว่าได้มีการออกหมายไป โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ             
แห่งกฎหมาย ศาลอาจมีค าสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมายเช่นว่านั้นได้ทั้งนี้ ศาลจะมีค าสั่ง
ให้ผู้ร้องขอจัดการแก้ไขเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบุ่คคลที่เก่ียวข้องตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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 มาตรา 61 ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 97 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจหน้าที่
จัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา ซึ่งได้มอบหรือส่งมาให้จัดการภายในอ านาจของเขา 
 หมายอาญาใดซึ่งศาลได้ออก จะมอบหรือส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งอยู่
ภายในเขตอ านาจของศาลดั่งระบุในหมาย หรือแก่หัวหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจประจ า
จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ หรือต าบล ซึ่งจะให้จัดการให้เป็นไปตามหมายนั้นก็ได้ 
 ในกรณีหลังเจ้าพนักงานผู้ได้รับหมายต้องรับผิดชอบในการจัดการตามหมายนั้น จะจัดการ
เองหรือสั่งให้เจ้าพนักงานรองลงไปจัดการให้ก็ได้ หรือจะมอบหรือส่งส าเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้อง
ให้แก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจคนอ่ืนซึ่งมีหน้าที่จัดการตามหมายซึ่งตนได้รับนั้นก็ได้ ถ้าหมาย
นั้นได้มอบหรือส่งให้แก่เจ้าพนักงานตั้งแต่สองนายขึ้นไป เจ้าพนักงานจะจัดการตามหมายนั้นแยกกัน
หรือร่วมกันก็ได้ 
 มาตรา 62 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งว่าด้วยการจับ         
และค้น เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถ้ามี             
ค าขอร้อง ให้ส่งหมายนั้นให้เขาตรวจดู 
 การแจ้งข้อความในหมาย การส่งหมายให้ตรวจดูและวันเดือนปีที่จัดการเช่นนั้นให้บันทึกไว้ใน
หมายนั้น 

 มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค าสั่งของศาล
นั้นไม่ได้ เว้นแต่ 
 (1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80 

 (2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตราย          
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ ใน 
การกระท าความผิด 

 (3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจ า เป็นเร่งด่วน            
ที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
 (4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ า เลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว                
ตามมาตรา 117 

 มาตรา 117 เมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยหนีหรือจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ที่พบการกระท าดังกล่าวมีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งท าสัญญาประกัน
หรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระท าดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ          
ที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที          
ก็ให้มีอ านาจจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ใกล้ที่สุด 
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และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจาก
บุคคลซึ่งท าสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น 

2.9.3 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2548  
 มาตรา 5 ส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติก าหนด 

 (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิ น การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
และส่วนราชการที่สังกัดส านักงานผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 (ค) อ านวยการและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์          
พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์              
และพระราชอาคันตุกะ 

 (ง) อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา  
 (จ) อ านวยการและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของบุคคลส าคัญ ประชาชนและความม่ันคงของราชอาณาจักร 

 (ฉ) อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (ช) อ านวยการและสนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2. กองบัญชาการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) กองบัญชาการต ารวจนครบาล มีอ านาจหน้าที่ในเขตอ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่
การปกครอง ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ก าหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า และเสนอแนะ          
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของกองบัญชาการและหน่วยงานในสังกัด 

 (ข) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต ารวจหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
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 (ค)  ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า  หน่วยงานในสั งกัดให้ เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

 (จ) รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส า เร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน 

 (ช) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ ยวกับ
ความผิดทางอาญา 
 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 (ฌ) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 

 (ญ) ด าเนินการเกี่ยวกับการจราจร 

 (ฎ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย        
ของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
 (ฏ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (2)-(10) ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 มีอ านาจหน้าที่ในเขตอ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่       
การปกครอง ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ก าหนดยุทธศาสตร์ รวมทั้งวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและเสนอแนะ        
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของต ารวจภูธรภาคและหน่วยงานในสังกัด 

 (ข) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต ารวจหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

 (ค) ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า หน่วยงานในสังกัดและต ารวจหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในพ้ืนที่              
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของต ารวจภูธรภาค 

 (จ) รักษาความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส า เร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
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 (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน 

 (ช) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา 
 (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 (ฌ) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย 

 (ญ) ด าเนินการเกี่ยวกับการจราจร 

 (ฎ) ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับราชการต ารวจ 

 (ฏ) ด าเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับราชการต ารวจ และจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด 

 (ฐ) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน                
เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษา          
ความปลอดภัยในกิจการของต ารวจ 

 (ฑ) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของ
ประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
 (ฒ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.9.4 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
อ านาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 มาตรา 135 เพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจ
ก าหนดให้บริเวณหรือพ้ืนที่ใดที่เจ้าของที่ดินได้เปิดให้ประชาชนใช้ในการจราจรเป็นทางตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 136 ให้อธิบดีมีอ านาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จะก าหนดและผ่านการอบรม   
ตามหลักสูตรอาสาจราจร เพ่ือให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจร
และหน้าที่ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมาย ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีก าหนด 

 มาตรา 137 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบัญญัตินี้              
ให้อาสาจราจรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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 มาตรา 138 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ท าให้ไม่ปลอดภัยหรือไม่สะดวก            
ในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการได้
ตามที่เห็นสมควรและจ าเป็นเกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยหรือ
ความสะดวกในการจราจรดังต่อไปนี้ 
 (1) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท้าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

 (2) ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

 (3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

 (4) ก าหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเท่าที่
จ าเป็น 

 มาตรา 139 ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้ออก
ประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร 
ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้ 
 (1) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 

 (2) ห้ามหยุดหรือจอด 

 (3) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 

 (4) ก าหนดให้รถเดินได้ทางเดียว 

 (5) ก าหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน 

 (6) ก าหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (7) ก าหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง 
 (8) ก าหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 

 (9) ก าหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ 

 (10) ก าหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถส าหรับรถบางประเภท 

 (11) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน 

 (12) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยาน 

 (13) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ 

 (14) ควบคุมหรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก 

 (15) ขีดเส้นหรือท าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจร 

 (16) ก าหนดระยะทางตอนใดให้ขับรถล้ าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางที่เจ้าพนักงานจราจร
ก าหนดไว้ได้ 
 (17) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถท่ีช ารุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซ่อมแซมในทาง 
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 (18) ก าหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที่ไม่มีทางข้าม 

 (19) ก าหนดการใช้โคมไฟ 

 (20) ก าหนดการใช้เสียงสัญญาณ 

 (21) ก าหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง 
 มาตรา 140 เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือ                
ไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่ 
หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือ               
ผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับข่ีเห็นได้ง่าย 

 ส าหรับความผิดที่ก าหนดไว้ในมาตรา 157/1 มาตรา 159 มาตรา 160 มาตรา 160 ทวิ                   
และมาตรา 160 ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือท าการเปรียบเทียบ 

 ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ช าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทน
ใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบน าใบอนุญาต             
ขับข่ีที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง 
 ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ท่ีออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราว
ไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าว
ตักเตือนหรือท าการเปรียบเทียบปรับและผู้ ขับขี่ ได้ช าระค่าปรับตามที่ เปรียบเทียบแล้ว                             
ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันท ี

 ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ให้สันนิษฐาน
ว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระท าผิดดังกล่าว เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อ่ืนเป็นผู้ขับข่ี 

 การก าหนดจ านวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีก าหนดใบสั่ง
และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ท าตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรก าหนด 

 มาตรา 141 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 อาจเลือกปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) ช าระค่าปรับตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือตามจ านวนที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบ 
ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานที่ที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวัน 
เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง 
 (2) ช าระค่าปรับตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบสั่งโดยการส่งธนาณัติ หรือการส่งตั๋วแลกเงิน                 
ของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายให้แก่อธิบดีพร้อมด้วยส าเนาใบสั่งไปยังสถานที่              
และภายในวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ช าระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้วให้คดีเป็น
อันเลิกกัน และในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ให้
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เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดส่งใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่ง
โดยเร็ว และให้ถือว่าใบรับการส่งธนาณัติ หรือใบรับการส่งตั๋วแลกเงินประกอบกับใบสั่งเป็นใบแทน
ใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นเวลาสิบวัน นับแต่วันที่ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าว วิธีการช าระค่าปรับ
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและวิธีการส่งใบอนุญาตขับขี่คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่งให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
 มาตรา 141 ทวิ 27 ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตาม 

 มาตรา 141 ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่ทราบที่อยู่ของผู้ขับขี่หรือที่อยู่ของเจ้าของรถ ให้พนักงานสอบสวน                       
ออกหมายเรียกผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถให้มารายงานตัวที่พนักงานสอบสวน ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ได้รับ
หมายเรียกต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก และให้พนักงาน
สอบสวนด าเนินการเปรียบเทียบและว่ากล่าวตักเตือนผู้ได้รับหมายเรียกดังกล่าว 

 (2) ในกรณีที่ไม่อาจส่งหมายเรียกให้แก่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้ง              
เป็นหนังสือไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
เพ่ือให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้นไปรายงานตัวที่พนักงาน
สอบสวนตามหมายเรียก ถ้าผู้มาติดต่อขอช าระภาษีประจ าปีเป็นเพียงตัวแทนของเจ้าของรถ ให้ผู้มา
ติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพ่ือไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ในกรณีดังกล่าวนี้ 
ให้นายทะเบียนงดรับช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับแจ้งจาก
พนักงานสอบสวนว่าได้มีการปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นแล้วการงดรับช าระภาษีประจ าปีไม่เป็นเหตุ        
ให้ผู้นั้นไม่ต้องช าระเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก              
แล้วแต่กรณี 
 มาตรา 142 เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถในเมื่อ 

 (1) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 6 

 (2) เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถนั้น ๆ 

 ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืน
มาตรา 43 (1) หรือ (2) ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้มี  
การทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือไม ่
 ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ด าเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น                
แห่งกรณีเพ่ือให้การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นั้นยอมให้ทดสอบแล้ว หากผลการทดสอบ
ปรากฏว่าไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที 
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 การทดสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 143 ถ้าปรากฏว่าผู้ขับขี่น ารถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา 6 ไปใช้ในทาง นอกจาก
จะต้องรับโทษตามบทบัญญัตินั้น ๆ แล้ว เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็น
หนังสือให้เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง 
 มาตรา 143 ทวิ 32 เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอ านาจสั่งให้ 
ผู้ขับขี่หยุดรถเพ่ือท าการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 ทวิ 
และมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการใช้รถนั้นเป็นการชั่วคราว และให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อม
หรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง 
 มาตรา 144 เมื่อเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ได้ซ่อมหรือแก้ไขรถถูกต้องตามค าสั่ งเจ้าพนักงาน
จราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา 143 หรือมาตรา 143 ทวิ แล้ว ให้น ารถ
ไปให้เจ้าพนักงานจราจรหรือผู้ที่อธิบดีแต่งตั้งให้มีอ านาจตรวจรถตรวจรับรองเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่จะ
น ารถออกใช้ในทางได้เมื่อได้รับใบตรวจรับรองการตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 145 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากความผิดที่ก าหนดโทษไว้ใน
มาตรา 157/1 มาตรา 159 มาตรา 160 มาตรา 160 ทวิ และมาตรา 160 ตรี ให้พนักงานสอบสวน                
ผู้มีอ านาจท าการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจเปรียบเทียบหรือ            
ว่ากล่าวตักเตือนได ้

 ในกรณีที่ผู้ขับขี่ได้ขับรถชนหรือโดนคนเดินเท้าที่ข้ามทางนอกทางข้ามและอยู่ในระหว่างทาง
ข้ามกับเครื่องหมายจราจรแสดงเขตทางข้าม หรือที่ข้ามทางนอกทางข้ามโดยลอดข้ามหรือ                    
ผ่านสิ่งปิดกั้น หรือแผงปิดกั้นที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่น ามาวางหรือตั้งอยู่บนทาง
เท้าหรือกลางถนน เมื่อพนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้ใช้                     
ความระมัดระวังตามความในมาตรา 32 แล้ว ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจปล่อยตัวผู้ต้องหา                      
ไปชั่วคราวโดยไม่มีประกันได้ เมื่อผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ 

 มาตรา 146 เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้รับในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด 
หรือในท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ให้แบ่งให้แก่กรุ งเทพมหานครหรือเทศบาล              
ในจังหวัดนั้นเพ่ือใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจราจร ในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินค่าปรับ 
หรือให้ตกเป็นของท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดทั้งหมด 
 การตั้งด่านถูกกฎหมาย 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่อง มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ
จุดสกัด ที่มีค านิยามแตกต่างกันไป โดยแบ่งความหมายของด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ไว้อย่างชัดเจน 
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 (1) ด่านตรวจ หมายถึง สถานที่ท าการที่เจ้าพนักงานต ารวจออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นเพ่ือ
จับกุมผู้กระท าความผิดในเขตทางเดินรถ (ความหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522) หรือทางหลวง 
(ความหมายตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535) โดยระบุสถานที่ไว้ชัดแจ้งเป็นการถาวร การตั้งด่านตรวจ
จะต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือผู้มีอ านาจ 
 (2) จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานต ารวจออกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพ่ือจับกุม
ผู้กระท าความผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีก าหนดระยะเวลา
เท่าที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
แล้ว จะต้องยุบเลิกจุดตรวจดังกล่าวทันที 
 (3) จุดสกัด หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานต ารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพ่ือจับกุมผู้กระท า
ความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว 
และจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จภารกิจดังกล่าว 
 (4) การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด คือ ห้ามมิให้ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด ในเขตทางเดินรถ
หรือทางหลวง แต่ยกเว้นตามด้านล่าง 
 (5) ด่านตรวจ การตั้งด่านตรวจจะกระท าได้ ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. หรือผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือ กอ.รมน. แล้วแต่กรณ ี
 (6) จุดตรวจ การตั้งจุดตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้น ผบก. ขึ้นไป                        
โดยพิจารณาว่าเป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง และต้องมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
 (7) จุดสกัด จะตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น และจะต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับหัวหน้าสถานีต ารวจ หรือผู้รักษาการแทนขึ้นไป โดยมีก าหนด
ระยะเวลาเวลาเท่าที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าวยังคงมีอยู่เท่านั้น 

 (8) การปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด จะต้องมีนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร
ระดับตั้งแต่รองสารวัตรขึ้นไปเป็นหัวหน้า และจะต้องแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
 (9) การปฏิบัติในการตรวจค้น จับกุม ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดีว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัด  
 (10) ที่ด่านหรือจุดตรวจ ต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายการจราจรว่า “หยุด” โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจ จะต้องมีในการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร 
 (11) ในเวลากลางคืน จะต้องมีแสงไปส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า             
150 เมตร ก่อนถึงจุดตรวจ และให้มีแผ่นป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และต าแหน่งของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ประจ าด่านตรวจและจุดตรวจดังกล่าว นอกจากนั้นให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความว่า “หากพบ
เจ้าหน้าที่ทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้แจ้งผู้บังคับการ โทร…” (ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของ ผบก.ไว้) 
ข้อความดังกล่าวข้างต้นให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
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 (12) ให้หัวหน้าสถานีต ารวจเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ที่ใช้ส าหรับ    
การตั้งจุดตรวจไว้อย่างครบถ้วน และพร้อมใช้การได้ตลอดเวลา 
 (13) การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยใกล้เคียงชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบติดต่อกัน โดยให้  ผบก.น., ภ.จว., ทล. และ จร.                        
เป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดแผนการตั้งจุดตรวจในพ้ืนที่รับผิดชอบ และ รอง ผบช.น., ภาค 1-9 และ ก. 
ที่รับผิดชอบงานจราจร เป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดแผนการตั้งจุดตรวจในภาพรวมของหน่วย เพ่ือมิให้
เกิดการซ้ าซ้อน ท าให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
 2.9.5 แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปองค์กรต ารวจ ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย 
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้ด าเนินการปฏิรูประบบงานต ารวจ โดยได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ              
ยกร่างการปฏิรูปเป็น ๖ ด้าน และต่อมารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สั่งการ
ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ                 
เร่งรัดปฏิรูปการท างานของสถานีต ารวจ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ต่อมา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางการยกระดับการบริการประชาชน                    
ของสถานีต ารวจต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินฯ  คณะที่ 5                  
ใ นก า รประชุ ม ค รั้ ง ที่  1/2560 เ มื่ อ วั นที่  9 มก ร าคม  2560 โ ด ยมี ร อ งน ายกรั ฐ มนตรี                                 
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานที่ประชุมเห็นชอบแนวทางดังกล่าว  ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ จึงได้มีหนังสือที่ 0007.13/130 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 ก าชับแนวทางการยกระดับการ
บริการประชาชนของสถานีต ารวจ ให้หน่วยถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

แนวทางการเสริมสร้างการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจ 
หลักการ 

 1) ผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ/ต ารวจภูธรภาค มีอ านาจในการบริหารงานบุคคล
จะต้องน าผลการติดตาม รับฟังความพึงพอใจของประชาชน มาใช้ประกอบการพิจารณาใน  
การบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปธรรมด้วย 

 2) ผู้บังคับบัญชาระดับต ารวจภูธรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับสถานีต ารวจจึงต้อง
เป็นผู้ขับเคลื่อนในการควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติของสถานีต ารวจให้เป็นไปตาม                
แนวทางการปฏิบัตินี้อย่างใกล้ชิด 

 3) หัวหน้าสถานีต ารวจเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนแนวนโยบายและแนวทาง 
การปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ หัวหน้าสถานีต ารวจ จึงต้องใช้
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ศักยภาพและภาวะผู้น า เพ่ือพิสูจน์ตัวเองในการน าการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติ ความประพฤติ และ
วิธีปฏิบัติราชการของต ารวจในสถานีต ารวจ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โดยต้องบริหารงานภายใต้
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะเป็นเครื่องพิสูจน์
ศักยภาพของหัวหน้าสถานีต ารวจแต่ละคน 

 4) เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีต ารวจจะต้องมีบุคลิกภาพ ดังนี้  
  4.1) ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน 

  4.2) กิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน ด้วยการทักทายประชาชนก่อนโดยแสดง                     
ความเคารพกันตามแบบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดี เช่น ยกมือไหว้ผู้ที่อาวุโสกว่า เป็นต้น 

  4.3) แสดงออกถึงความใส่ใจ กระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน  
  4.4) ให้เกียรติประชาชนเพ่ือให้เกิดความน่าเคารพย าเกรง ไม่แสดงกิริยาท่าทาง                
ในลักษณะที่หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน เช่น ยืนกอดอกขณะสนทนากับประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 



54 
 

 
 
 

 
 

2.10 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 “คุณธรรม จริยธรรม” เป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญที่น ามาใช้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา              
การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการ โดยยึดถือประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข้าราชการต ารวจ ซึ่งมีความสอดคล้องตามนโยบายของ คสช. เพ่ือผลักดันให้ต ารวจ
ทุกนายขับเคลื่อนการท างานภายใต้ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางของ ป.ป.ช. ซึ่งก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ 
ในทุกมิติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนักในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม ให้ด ารงตนอยู่บนพ้ืนฐานความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้อง ปรับทัศนคติให้มีค่านิยมความเป็นอยู่ที่
เรียบง่าย ประหยัด ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  9 ได้มีพระราชด า รัสที่ เกี่ ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงไว้ตอนหนึ่ ง  เนื่ องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความว่า “...คนเราถ้าพอใจใน
ความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมี
ความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 

จุดเน้นการปฏิบัติของแต่ละสายงาน 
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ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้พอประมาณ ตามอัตภาพ...”  

นอกจากนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังได้ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และจัดท าประมวล “จริยธรรมต ารวจ” 
ให้กับข้าราชการต ารวจทุกนายเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างทั่วถึง บังคับใช้อย่างจริงจัง รวมถึงมี 
การอบรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการต ารวจที่ประพฤติดีมี
จริยธรรมให้เป็นต้นแบบแก่ต ารวจทุกนายทั่วประเทศ โดยมีการริเริ่ม “โครงการต ารวจสีขาว  
ดาวคุณธรรม” เพ่ือเน้นย้ าทุกหน่วยให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเป้าหมายหลักคือ 
“การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้เป็นที่พ่ึงของประชาชน” ให้สมกับปณิธานตามอุดมคติต ารวจที่ว่า  

“เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่ 
กรุณาปราณีต่อประชาชน 

อดทนต่อความเจ็บใจ 

ไม่หวั่นไหวต่อความยากล าบาก 

ไม่มักมากในลาภผล 

มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

ด ารงตนในยุติธรรม 

กระท าการด้วยปัญญา 

รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต” 

 
2.10.1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.2553 
(แนบท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553) 

ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย
ส าหรับองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี  พระรัชทายาท ผู้ ส า เร็ จราชการแทนพระองค์                             
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น ป้องกัน
และปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย และด าเนินการเพ่ือน าผู้กระท าผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจ าเป็นต้องก าหนดประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ เป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต ารวจให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณที่ดีและเป็นมาตรฐาน  
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ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจประกอบด้วย  
ส่วนที่  1 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง                      

ให้ข้าราชการต ารวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้น าให้
ข้าราชการต ารวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  

ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ประกอบด้วย  
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมต ารวจ คือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตน

และปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจเพ่ือให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ 

(2) จรรยาบรรณของต ารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติ
หน้าที่ของวิชาชีพต ารวจที่ข้าราชการต ารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ     
ของข้าราชการต ารวจและวิชาชีพต ารวจ  

ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจนี้  
“การไม่เลือกปฏิบัติ” หมายความว่า การไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตัว     

ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากชาติก าเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ 
การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอ่ืน ความนิยมทางเพศส่วนบุคคล ความพิการ  
สภาพร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  

“ประโยชน์ ”  หมายความว่ า  เ งิ น  ทรัพย์ สิ น  บริ การ  ต าแหน่ งหน้ าที่ ก าร ง าน                             
สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์อื่นใดหรือค าม่ันสัญญาที่จะให้หรือจะได้รับสิ่งดังกล่าวในอนาคตด้วย  

“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความว่า การปฏิบัติหรือกระท าใด ๆ ต่อร่างกายหรือ
จิตใจของบุคคลในลักษณะที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส หรือ
ดถููกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

ข้อ 3 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ       
ของต ารวจอย่างเคร่งครัด เมื่อตนได้ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทันที  

หากไม่แน่ใจว่าการที่ตนได้กระท าหรือตัดสินใจ หรือจะกระท าหรือจะตัดสินใจเป็นหรือจะ
เป็นการละเมิด  ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจหรือไม่      
ให้ข้าราชการต ารวจนั้นปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน าตาม               
กฎ ก.ตร. ข้อ 8 วรรคสาม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ 

ข้อ 4 ข้าราชการต ารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
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(1) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม  

(2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น  
(3) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุ

ประการใด  
(4) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน                  

เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  
ข้อ 5 ข้าราชการต ารวจพึงยึดถืออุดมคติของต ารวจ 9 ประการ เป็นแนวทางชี้น า 

การประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้  
(1) เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่  
(2) กรุณาปราณีต่อประชาชน  
(3) อดทนต่อความเจ็บใจ 

(4) ไม่หวั่นไหวต่อความยากล าบาก  
(5) ไม่มักมากในลาภผล  
(6) มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  
(7) ด ารงตนในยุติธรรม 

(8) กระท าการด้วยปัญญา  
(9) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต  
ข้อ 6 ข้าราชการต ารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันโลก 

ทันเหตุการณ์ และมีความช านาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน                  
ที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เพ่ือสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืน
แนบเนียน และเป็นประโยชน์ต่อราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส่วนที่ 2  
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ  

ข้อ 7 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  

(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท และไม่ยอมให้ผู้ใด
ล่วงละเมิด  
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(2) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ พรรค
การเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  

ข้อ 8 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติ                      
แห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ 9 ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ ซึ่งต้อง
ประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้                        
และเป็นธรรม  

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ               
กล้าหาญและอดทน  

(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัด  
ความรับผิดชอบ  

(4) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  

(5 )  รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ ได้มาจากการปฏิบัติหน้ าที่                             
หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม 
หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ก าหนด  

ข้อ 10 ข้าราชการต ารวจต้องมีจิตส านึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพ่ือให้ประชาชน
ศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้  

(1) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชน ผู้รับบริการ 
รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ  

(2) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทาง
ไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยค า กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น                  
หรือเหยียดหยามประชาชน 

(3) เ อ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ ในฐานะที่จ าเป็นต้องได้รับ                             
ความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอ่ืน ๆ ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท าผิดกฎหมายหรือไม่  
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(4) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า 
และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน  
          ข้อ 11 ข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ของตน 
แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  

(2) ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ของตน 
ไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท าของข้าราชการต ารวจหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน อันเป็นผลให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท าของผู้นั้นสูญเสีย                      
ความเที่ยงธรรมและยุติธรรม  

(3) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้นต้องมี
มูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนดเว้นแต่ญาติซึ่งให้
โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการให้โดยธรรมจรรยา 

(4) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพ่ือธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน  
(5) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  
(6) ด ารงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อต าแหน่งหน้าที่ ไม่ท าผิดกฎหมายแม้เห็นว่า 

เป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะแห่งตน  
          ข้อ 12 ข้าราชการต ารวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง              
ดีงามเพ่ือเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นต ารวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

(2) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรมและ
ศีลธรรม  

(3) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ให้ทักท้วงเป็น              
ลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง  

(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น หรือท าให้สูญเสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม  

ข้อ 13 ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการต ารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
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(1) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่ พ่ึง                   
ของผู้ใต้บังคับบัญชา  

(2) หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ               
ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

(3) ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  

(4) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด 
และปราศจากความล าเอียง  

ข้อ 14 ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  ข้าราชการต ารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
(1) เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(2) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ  
(3) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานด้วยความสุภาพมีน้ าใจ รักใคร่สมานฉันท์             

และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน  
(4) อุทิศตนเอง ไม่หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความส าเร็จ               

ของงานและชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง  
ข้อ 15 ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด ดังนี้ 
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(2) การมีจิตส านึกทีด่ี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน  
(4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ  

(2) จรรยาบรรณของต ารวจ 
ข้อ 16 ข้าราชการต ารวจจะต้องส านึกในการให้บริการประชาชนด้านอ านวยความยุติธรรม 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้
ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
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(1) อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร 
หรือติดต่อราชการอ่ืน ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพ่ือไม่ให้ประชาชน              
เสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย  

(2) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพ่ือให้เกิดความน่าเคารพย าเกรง ไม่ใช้ถ้อยค า 
กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน  

(3) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องด ารงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ  

(4) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคล                
โดยปราศจากเหตุอันสมควร  

(5) พกพาเอกสารหรือตราประจ าตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจ าตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ 

ข้อ 17 เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระท าผิด ข้าราชการต ารวจต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้  

(1) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา  
(2) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และด าเนินการตามกฎหมาย                

ต่อผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องค านึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย  
(3) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติ แล้วไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระท า

ความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้  
ข้อ 18 ข้าราชการต ารวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ ก าลัง หรือความรุนแรงเป็นมาตรการ

ที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการต ารวจอาจใช้อาวุธ ก าลัง หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้
กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้
ขัดขวางการจับกุม หรือเพ่ือช่วยบุคคลอ่ืนที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต  

เมื่อมีการใช้อาวุธ ก าลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการ
ต ารวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที  

ข้อ 19 ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากค า หรือการซักถาม
ผู้กระท าความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือ
บุคคลอ่ืน ข้าราชการต ารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ต ารวจ รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  
ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ไม่ท าการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอ่ืนที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์                      
กับบุคคลนั้น 
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(2) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณกรรมต่อ
บุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น  

(3) ไม่กระท าการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อ านาจที่มิชอบ หรือแนะน าเสี้ยมสอนบุคคลให้
ถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือปรักปร าผู้อื่น  

(4) ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพ่ือการสอบปากค า  
(5) ไม่ใช้อ านาจที่มิชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน           
ข้อ 20 ข้าราชการต ารวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัด              

ตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ         

แบบแผน  
(2) ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย  
(3) จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี               

เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ  
(4) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่คุมขังผู้หญิง

ร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต  
ข้อ 21 ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการต ารวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19 หรือจาก 

การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ข้าราชการต ารวจจะต้องรักษาข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัด                  
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษทั้งต่อ
ผู้เสียหายหรือผู้กระท าความผิด ข้าราชการต ารวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์ในราชการต ารวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือการด าเนินการ                 
ตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น 

 
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ธารทิพย์ ศรจอน (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานีต ารวจ                      
เพ่ือประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น โดยผลการศึกษาพบดังนี้ 
 1) ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น เห็นด้วยว่าโครงการพัฒนาสถานีต ารวจ
เพ่ือประชาชนมีผลส าเร็จในระดับสูง ขณะที่ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการฯ นี้ในระดับปานกลาง 
  2) กลุ่มต ารวจกับประชาชน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในด้านบริบท ผลผลิต และ                        
มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ 

 พกรณ์ รักษาชาติ  (2552) ได้ศึกษาเรื่อง อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา 
อาชญากรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า  
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1) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เพศชาย มีอายุ 40 ปี                
ขึ้นไป โสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาท ต่อเดือน และเคย
ไดร้ับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต มากกว่า 3 ครั้ง 

2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้เครื่อง PC ในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ Modem ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกวัน ๆ ละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตจากท่ีท างานเพ่ือค้นหาข้อมูล จากเว็บไซต์ www.google.com ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับผู้ อ่ืนแต่ไม่ เคยใช้ อินเทอร์ เน็ตแอคเคาน์ร่วมกับผู้ อ่ืนและมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์ 
จากอินเทอร์เน็ตบางครั้งบางคราว มีการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและท าการอัพเดทโปรแกรมแอนตี้
ไวรัสทุกครั้งที่มีการแจ้งอัพเดท นอกจากนี้ปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต                 
คือ ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ทั้งยังพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างตารางเวลาในการบันทึกข้อมูลและ
การตรวจสอบพ้ืนที่ว่างภายในแม่ข่าย นาน ๆ ครั้ง จะมีหน่วยงานในการจัดการ และบ ารุงรักษา               
เครื่องแม่ข่ายส่วนใหญ่มีระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มี 
การแจ้งข่าวสารหรืออบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนจากอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร 

3) ข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการก่อ
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านกฎหมาย และด้านรูปแบบหรือวิธีการก่ออาชญากรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ 

4) ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะแนวโน้ม   
ความรุนแรงและผลกระทบของอาชญากรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5) ปัจจัยที่มีผลต่อการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดรับและตอบกลับอีเมล์ 
จากผู้ไม่รู้จัก คลิกลิงค์บนหน้าต่างหรือป๊อบอัพขึ้นการใช้บริการธนาคารผ่านร้านอินเทอร์เน็ต                     
คาเฟ่ การส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จัก การไม่มีข้อมูลส ารองและ
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กับอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 ยงยุทธ ฉายแสง และวรรณวีร์ บุญคุ้ม (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรในสถานีต ารวจภูธร จังหวัดนครปฐม โดยผลการศึกษาพบดังนี้  

1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรในสถานีต ารวจภูธรจังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ต ารวจ พบว่า แตกต่างกันตามต าแหน่ง               
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยด้านการมีส่วนร่วม                  
ผู้บังคับหมู่ รองสารวัตร และรองผู้ก ากับการมีส่วนร่วมมากกว่าผู้ก ากับการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาและสายงานที่รับผิดชอบพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรในสถานีต ารวจภูธรจังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน พบว่า แตกต่างกันตามระดับการศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรมากกว่าประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทั้งในภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
เปรียบเทียบตามเพศ อายุ และอาชีพพบว่า ไม่แตกต่างกัน 

เอกสุริยงค์ วุฒิ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน
ของสถานีต ารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน โดยผลการศึกษาพบดังนี้  

1) การด าเนินโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชนสถานีต ารวจภูธรแม่ฮ่องสอนบรรลุ
ประสิทธิผลระดับไม่สูงมาก 

2) ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรเมือง
แม่ฮ่องสอนไม่มาก 

3) ประชาชนผู้ใช้บริการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่ควรปรับปรุงเอาไว้หลายอย่าง 
เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีข้อเสนอแนะ
ทางด้านให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ทุกคน ควรพูดจาสุภาพ
กับผู้มาติดต่อควรปฏิบัติหน้าที่ตามความยุติธรรม การปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ดีมาก ควรมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ควรมีความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ควรพูดจาสุภาพกว่านี้ 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานีต ารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มีข้อเสนอแนะทางด้านมี
ความร่มรื่น ควรท าที่จอดรถเพ่ิม บริเวณสะอาดดี รอบสถานีควรมีการท าความสะอาด เพ่ิมที่ทิ้งขยะ
ตามจุดต่าง ๆ ควรปลูกต้นไม้และดอกไม้ให้มากขึ้น ให้มีลานกีฬาในสถานีส าหรับเด็กเล่น ให้ปรับ                 
ภูมิทัศน์ของสถานีอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้มีข้อเสนอแนะทางด้านควรรับฟังปัญหาของประชาชนให้มากกว่านี้             
ให้กวดขันการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ควรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับ
การจราจร และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ 
 สุมตริ  สุวรรณ และคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความเชื่อมั่นของผู้ เสียหายที่มีต่อ 
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจ าปีบัญชี 2557 โดยผลการศึกษาพบดังนี้  ผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน มีจ านวน 1,980 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 1,095 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.3 อายุเฉลี่ย 39.94 ป ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19,017.29 บาท ประกอบอาชีพรับจ้าง 
จ านวน 541 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 553 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9                         
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นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 1,748 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 สถานภาพสมรส จ านวน 1,285 คน               
คิดเป็นร้อยละ 64.9 พ้ืนที่อยู่อาศัยนอกชุมชนเมืองหรือนอกเขตเทศบาล จ านวน 1,057 คน                     
คิดเป็นร้อยละ 53.4   มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในเรื่องลักทรัพย์ จ านวน 732 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.0 ผลการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนสั่งฟ้อง จ านวน 731 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.9 

 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจ าปีบัญชี 2557 
ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 71.2 โดยประชาชนในเขตพ้ืนที่ต ารวจภูธร
ภาค 9 มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจ าปีบัญชี 2557 มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ ต ารวจภูธรภาค 2 คิดเป็นร้อยละ 75.1 และต ารวจภูธรภาค 8  
คิดเป็นร้อยละ 74.7 ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจ าปีบัญชี 2557 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
90.3 รองลงมา คือ ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี  คิดเป็นร้อยละ 88.8 และต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา  
คิดเป็นร้อยละ 88.7 ตามล าดับ 

  วิทยา ราชแก้ว (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจฝ่ายสืบสวน กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผลการศึกษาพบดังนี้ 
 1) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เกิดจากการขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ใน 
การปฏิบัติงาน ขาดความทันสมัยด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีความพร้อมในการใช้งาน เช่น 
ยานพาหนะน้ ามันเชื้อเพลิงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความเครียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องท าการ
จ่ายเอง ส่วนอาวุธปืน วิทยุสื่อสาร ควรพัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้งาน และให้เพียงพอกับก าลังพล 

 2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต ารวจฝ่ายสืบสวนกองก ากับ               
การสืบสวนต ารวจภูธรร้อยเอ็ด ควรพัฒนาด้านนโยบายในการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจในระดับสูงที่มี              
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้เกิดปัญหาด้านงบประมาณที่ขาดความต่อเนื่อง และการขาดก าลังพล
ระดับปฏิบัติการไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ท าให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 3) แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ควรสอบถามปัญหาของงานที่ท าและ
สวัสดิการที่พักอาศัยให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานอยู่ และการพัฒนาการท างานโดยจัด
ให้มีการส่งไปฝึกอบรมความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ การก่ออาชญากรรมในปัจจุบัน            
ซึ่งมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีมีรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลาท าให้การสืบสวนมีความยากขึ้น จึงควรให้มี
การอบรมด้านยุทธวิธีต่าง ๆ ในการสืบสวนให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้งานที่ออกมามี
ประสิทธิภาพ 

 กัมปนาท ปานสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยผลการศึกษาพบดังนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
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สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของต ารวจ 
ความสนใจกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับ
ประชาชนได้ดี และความยุติธรรม อยู่ในระดับดี และมีทัศนคติต่อความซื่อสัตย์ อยู่ในระดับปานกลาง    
ส่วนความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ในด้านการให้บริการอย่างทันเวลา การให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการอย่างก้าวหน้า 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประเภทของบริการ
ที่เคยติดต่อ แตกต่างกัน มีทัศนคติและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าทัศนคติของประชาชนที่
มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูง 
 เพ็ญพักตร์ ตันติด ารงค์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชน
ของโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ : ศึกษากรณีศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน 191 ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบดังนี้ 1. ระดับความเห็นเกี่ยวกับ 
การให้บริการประชาชน ในเรื่องของขั้นตอนการรับแจ้งเหตุโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือการแจ้งเหตุผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
191 มีกระบวนการขั้นตอนที่ง่ายและสั้น 2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนใน
เรื่องของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 มีช านาญพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 3. ระดับความคิดเห็นของประชาชน ในเรื่องของ
คุณภาพการให้บริการของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 โดยรวมอยู่ในระดับ พอใจ เมื่อพิจารณา               
เป็นรายข้อพบว่าระดับความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191                

มีมารยาทในการตอบค าถาม และตรงประเด็น 
 นันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ  
การให้บริการของสถานีต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน: ศึกษากรณีสถานีต ารวจบางบัวทอง 
นนทบุรี โดยผลการศึกษาพบดังนี้ 
 1) การปฏิบัติตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจบางบัวทอง 
นนทบุรี ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง ซึ่งสามารถจัดเรียงจากคะแนนสูงสุดไปจนถึงต่ าสุด
ได้ตามล าดับดังนี้ ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา , ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหา               
ความร่วมมือจากประชาชน, ด้านการควบคุมและจัดการจราจร, ด้านการปรับปรุงสถานที่ท าการและ
สภาพแวดล้อม, ด้านการบริการทั่วไป และด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจบางบัวทอง นนทบุรีตาม
โครงการโรงพักเพ่ือประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งสามารถจัดเรียงล าดับตามคะแนนในแต่ละ
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ด้านได้ดังนี้ ด้านความสะดวก รวดเร็ว , ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน, ด้านความเสมอภาคและ
เป็นธรรม และด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
  3) ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ และการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของสถานีต ารวจบางบัวทอง นนทบุรี  
  4) ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน 6 ด้าน ตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน ได้แก่ 
การให้บริการทั่วไป, ด้านการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา, ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน, ด้านการควบคุมและจัดการจราจร, ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชน และด้านการปรับปรุงสถานที่ท าการและสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับ                        
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจบางบัวทอง นนทบุรี  
  5) ข้อเสนอแนะที่ได้จากความคิดเห็นของประชาชนอันจะช่วยให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของสถานีต ารวจบางบัวทอง นนทบุรี เพ่ิมมากขึ้น คือ อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ความเป็นกันเอง สุภาพ อ่อนโยนด้วยความเป็นเพ่ือนเป็นมิตร และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเคร่งครัดและตลอดเวลา 

 ชนณรงค์ วันชา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามต ารวจชุมชน 
(โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรมของต ารวจภูธรภาค 4 โดยผลการศึกษาพบดังนี้ 
 1) แบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุส่งผลโดยตรง มี 4 ตัวแปร 
ได้แก่ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และปัจจัยด้าน
มนุษยสัมพันธ์มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามต ารวจชุมชน ( โคบัง )                            
ในการป้องกันอาชญากรรมของต ารวจภูธรภาค 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2) รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามต ารวจชุมชน (โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรม
ของต ารวจภูธรภาค 4 เป็นกิจกรรมในการพัฒนา 14 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเอง 
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ กิจกรรมการระดมสมองต้นไม้แห่งชีวิต กิจกรรมบทบาทสมมุติ กิจกรรม                 
การพัฒนาอารมณ์กิจกรรมการรับรู้บทบาทและหน้าที่ กิจกรรมพัฒนาการพูด กิจกรรมการบริการที่ดี 
กิจกรรมการวิเคราะห์ตนเองด้วยหน้าต่าง โจ ฮา รี กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจ กิจกรรมการศึกษา
ดูงาน กิจกรรมสถานีไข่ลูกยอด กิจกรรมผสมค า ผสมคน กิจกรรม 5 ส. 
 3) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานตู้ยามต ารวจ
ชุมชน (โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรม โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ก่อนทดลองและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ชยุต มารยาทตร์ และไชยา ยิ้มวิไล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสถานีต ารวจตาม
หลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีต ารวจนครบาล โดยผลการศึกษาพบดังนี้ การน าหลักธรรมาภิบาล
ของหัวหน้าสถานีต ารวจนครบาล ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านทรัพยากรการบริหาร ด้านนโยบาย                  
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การบริหาร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านวัฒนธรรมองค์กร                           
และด้านกระบวนการท างาน ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ หัวหน้าสถานีต ารวจไม่มีภาวะผู้น า                     
ขาดแคลนทรัพยากรการบริหาร นโยบายมากเกินไปและเปลี่ยนแปลงบ่อย มีสายการบังคับบัญชายาว
และกฎระเบียบมากเกินไป และประชาชนมีส่วนร่วมน้อย 

 สมหวัง โอชารส และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ โดยผลการศึกษาพบดังนี้ สถานภาพ             
การเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจในภาพรวม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยมีความส านึกในความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน             
มีจิตสาธารณะเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเ พ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง                          
และมีความตระหนักในคุณค่าของการเป็นต ารวจที่มีจริยธรรมอยู่ในระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจมีความตระหนัก               
ในปัญหาเชิงจริยธรรม และเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์เชิงจริยธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของ               
คนไทยและมีการน าคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจไปประพฤติปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ าวันในระดับปานกลาง คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ ที่ควรปลูกฝังและเสริมสร้าง
ตามล าดับ คือ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความยุติธรรม 4) ความอดทน อดกลั้น                   
5) การมีระเบียบวินัยรูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพต ารวจให้แก่ 
นักเรียนนายสิบต ารวจ ควรท าทั้งระบบให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 1) ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของต ารวจที่ทิศทางที่
สอดคล้อง และเท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความต้องการของชุมชนและ
สังคมไทย     

2) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
3) การพัฒนาครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างท่ีดี    
4) การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันกับหน่วยงานอื่น ๆ     
5) การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็น    
6) การปรับกระบวนทัศน์เพ่ือเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมให้เอ้ือต่อ  

การพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับวิชาการ     
7) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม     
8) การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของ

วิชาชีพต ารวจ ดังนี้สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพต ารวจ สร้างความตระหนักในการมีจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับต า รวจ สร้างความรู้ความเข้าใจ                 
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ในหลักของคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของต ารวจ จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจ 
และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Elene Paryag และ Ashre Griffin (2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ อง อะไรที่ คุณควรรู้ เกี่ ยวกับ

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ( What you need to know about cybercrime ) ผลการวิจัยพบว่า
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีส่วนรับผิดชอบที่ส าคัญต่อการหยุดชะงักของระบบการท าหน้าที่ ของ
คอมพิวเตอร์ตามปกติและท าให้ เกิดการล่มสลายของหลายบริษัท และหน่วยงานส่วนบุคคล                      
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  ได้แก่                  
ค าจ ากัดความ กฎหมายที่บังคับใช้ การกระท าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนการป้องกัน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะงานวิจัยนี้จะเจาะลึกตัวอย่างหลักของอาชญากรรมในคอมพิวเตอร์
คือ การลอกเลียนหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับหรือ "แฮ็ก" รายงานจะแสดงการใช้และความคืบหน้า
ของเทคโนโลยีที่มีการขยายประเภทของอาชญากรรมที่แตกต่างกัน เช่นอาชญากรรมการโจรกรรมและ 
การก่อการร้าย นอกจากนี้รายงานนี้จะแสดงข้อมูลทางสถิติซึ่งจะท าให้ทราบว่าอาชญากรรมใน
คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นงานวิจัยได้มีข้อเสนอแนะว่า 
การด าเนินการทางกฎหมายจะเพียงพอที่แต่ละประเทศจะป้องกันตนเองจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
นั้นหมายถึง การป้องกันตนเอง (Self-protection) ยังคงเป็นมาตรการอันดับแรก และประชาชนที่
ด ารงชีวิตประจ าวันและประชาชนในภาคธุรกิจจ าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการศึกษาเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ต้องท าในแง่ของการป้องกันการกลายเป็นเหยื่อรายถัดไปของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การรับรู้ขั้น
พ้ืนฐานนี้สามารถช่วยป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้  อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจควรให้
พนักงานของตนปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บไว้อย่าง
สมบูรณ์และเป็นความลับจะถูกเก็บไว้ตลอดเวลาเพ่ือต่อสู้กับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

 Matthew P.J.Ashby (2017)  ได้ ศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง การใช้ ประโยชน์ ของกล้ อง CCTV                           

เพ่ือเป็นเครื่องมือในวิ เคราะห์ เชิ งประจักษ์ ในการสืบสวนอาชญากรรม (The value of CCTV 

surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal Analysis ) ผลการวิจัยพบว่ามีการวิจัย
เกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือป้องกันอาชญากรรมจ านวนมาก แต่ยังต้อง
ตระหนักว่ากล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบสวนด้วย การศึกษาครั้งนี้จึงได้พยายามที่จะระบุว่า
กล้องวงจรปิดนี้มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมในประเทศอังกฤษ
ในช่วงปี 2554 ถึง พ.ศ. 2558  กล้องวงจรปิดเป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่
เพ่ิมขึ้นอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรมยกเว้นการครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิด
เป็นเครื่องมือสืบสวนที่มีประสิทธิภาพส าหรับอาชญากรรมหลายประเภท แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของ
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กล้องวงจรปิดมีข้อจ ากัดหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนพ้ืนที่สาธารณะที่ไม่ครอบคลุม                 
และมีการกล่าวถึงค าแนะน าหลายประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้กล้องวงจรปิดในการสืบสวนให้
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของเจ้าหน้าที่ระบุแหล่งที่มาของภาพกล้อง
วงจรปิด ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมีแนวโน้มที่จะร้องขอไปใช้กล้องวงจรปิดในกรณีที่เป็นอาชญากรรม
ร้ายแรงมากขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้กล้องวงจรปิดในกรณีที่ไม่รุนแรงที่จะเป็นประโยชน์เช่นเดียวกับ
ในกรณีท่ีรุนแรงมากขึ้น 

Eva Krulichoya (2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
กับการรั บรู้ ความเสี่ ยงในประเทศยุ โรป (The relationship between fear of crime and risk 

perception across Europe ) แสดงว่าการเปรียบเทียบความหวาดกลัวอาชญากรรมข้ามพรมแดนได้รับ
ความนิยมเพ่ิมขึ้นในกลุ่มนักวิชาการเนื่องจากสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์นี้กับ
แต่ละบุคคลและระดับประเทศได้ อย่างไรก็ตามบทบาทของความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการรับรู้  
ในการสนับสนุนความกลัวในเรื่องอาชญากรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะต่าง ๆ ของประเทศมักถูกทอดทิ้ง                
จากข้อมูลจาก European Social Survey รอบที่ 5 (ESS R5) จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการส ารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวอาชญากรรมและการรับรู้ความเสี่ยงในบริบทของ 23 ประเทศในยุโรป 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความกลัวอาชญากรรมในทุกประเทศที่
ท าการวิเคราะห์แม้ว่าความสัมพันธ์จะแตกต่างกัน ประเทศท่ีมีอัตราการตกเป็นเหยื่อที่สูงขึ้นแสดงถึง
ความสัมพันธ์ในระดับต่ าระหว่างความกลัวอาชญากรรมและการรับรู้ความเสี่ยงในขณะที่ประเทศที่มีอัตรา
การตกเป็นเหยื่อที่ต่ ากว่าการรับรู้ความเสี่ยงมีบทบาทส าคัญในการสร้างความกลัวอาชญากรรม                      
แต่อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการว่างงานขนาดของประชากรผู้อพยพหรือความไม่เสมอภาค
ทางรายได้ 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ 

การปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท าการศึกษาโดยท าการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ตามขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัยที่ก าหนดเพ่ือให้ ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 แบบการวิจัย 
   เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ การด าเนินการวิจัยครั้งนี้จะให้ที่ปรึกษา
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ (Third Party) ท าการศึกษาโดยท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ตามขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัยที่ก าหนด 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ประชาชนทั่วไป, ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) 
และนอกสถานีต ารวจ, ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชน
ที่เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชนในเขตพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค 1 - 9                  
โดยการสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยใช้ขนาดตัวอย่างจาก Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 
95% ที่มีขนาดประชากรจ านวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 3% ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 1,111 คน แต่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแนวทางที่ชัดเจน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 1,305 คน ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรตาม
หลักสถิติ อีกท้ังเพ่ือให้เป็นตัวแทนประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง 

         รวมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 13,050 คน รายละเอียดปรากฏตาม
ตาราง 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

พื้นที่ จ านวน (บก.) 
บก.ละ 3 สถานี 
(จ านวนสถานี) 

(จ านวนคน 
แต่ละสถานี) 

รวม 

บช.น. 3 9 145 1,305 
ภ.1 3 9 145 1,305 
ภ.2 3 9 145 1,305 
ภ.3 3 9 145 1,305 
ภ.4 3 9 145 1,305 
ภ.5 3 9 145 1,305 
ภ.6 3 9 145 1,305 
ภ.7 3 9 145 1,305 
ภ.8 3 9 145 1,305 
ภ.9 3 9 145 1,305 
รวม 30 90 1,450 13,050 

 
 ทั้งนี้ พ้ืนที่ 1 สถานีต ารวจ ท าการศึกษาจากประชาชนทั่วไป 65 คน ประชาชนที่มาใช้
บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ 30 คน ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 20 คน ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด 20 คนและประชาชนที่เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชน 10 คน  
 
3.3 การสุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วไป, ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) 
และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์,                  
งานสายตรวจ), ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา
ไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชนที่เป็น
อาสาสมัครต ารวจชุมชน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยเลือก
ตัวอย่างพ้ืนที่ในเขตกองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน 3 กองบังคับการต ารวจนครบาล 
ต ารวจภูธรภาค 1 - 9 ต ารวจภูธรภาค ๆ ละ จ านวน 3 ต ารวจภูธรจังหวัดหลังจากนั้นเลือกตัวอย่าง
พ้ืนที่ในเขตกองบังคับการต ารวจนครบาล ๆ ละ 3 สถานีต ารวจ และต ารวจภูธรจังหวัด ๆ  ละ  
3 สถานีต ารวจ และการสุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็น ( Probability Sampling)                         
จากประชาชนในพื้นท่ีสถานีต ารวจ ๆ ละ 145 คน           
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ด าเนินการวิจัยด้วยเครื่องมือ (แบบสอบถาม) เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้สามารถแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 
 ชุดที่ 1 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน , 
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ                             
และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ                       
(ส าหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิล าเนาหรือท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สถานีต ารวจที่รับการประเมิน) 
 ชุดที่ 2 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน              
ของต ารวจด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ 
 ชุดที่ 3 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) 
 ชุดที่  4 แบบส ารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชน
สัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 
 ชุดที่ 5 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) 
 

ตารางท่ี 3.2 ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ส่วนที ่ ประเด็นค าถาม จ านวนข้อ
ค าถาม 

ค่าความ
น่าเชื่อถือ 

ชุดที่ 1 ภาพรวม 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
, ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ และ
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ง
ด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

46 0.91 

ชุดที่ 1  2 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 7 0.70 

ชุดที่ 1 3 

ประสิ ท ธิ ภ า พกา รป้ อ ง กั นป ร าบ ป ร า ม
อาชญากรรม 

13 0.72 

ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 4 0.75 
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6 0.73 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 0.78 
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ตารางท่ี 3.2 ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (ต่อ) 

แบบสอบถาม ส่วนที ่ ประเด็นค าถาม จ านวนข้อ
ค าถาม 

ค่าความ
น่าเชื่อถือ 

ชุดที่ 1 4 

ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ ย วกั บการมี คุณธ ร รมจริ ย ธ ร รม ข อ ง
ข้าราชการต ารวจ 

17 0.89 

- มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 3 0.83 
- อุดมคติของต ารวจ 4 0.84 
- มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 3 0.86 
- จรรยาบรรณของต ารวจ 3 0.86 
- การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของต ารวจ 4 0.79 

ชุดที่ 1 5 
ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการตั้ งด่านตรวจ จุดตรวจ และ           
จุดสกัดของต ารวจ 

9 0.75 

ชุดที่ 2 ภาพรวม 
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของต ารวจ (ด้านการให้บริการบน
สถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ) 

16 0.86 

ชุดที่ 2 2 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานี
ต ารวจ 

7 0.71 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอก
สถานีต ารวจ 

9 0.75 

ชุดที่ 3 ภาพรวม 
ความเชื่อมั่นของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) 

12 0.91 

ชุดที่ 4 ภาพรวม 

ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่
พักอาศัย  

13 0.92 
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ตารางท่ี 3.2 ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (ต่อ) 

แบบสอบถาม ส่วนที ่ ประเด็นค าถาม จ านวนข้อ
ค าถาม 

ค่าความ
น่าเชื่อถือ 

ชุดที่ 4 2 

- การสร้างเครือข่าย 3 0.89 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 3 0.84 
- การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 3 0.87 
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 4 0.74 

ชุดที่ 5 ภาพรวม 
ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) 

8 0.78 

 
3.5 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ชุดที่ 1 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน, 
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ และ                    
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ (ส าหรับ
ประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สถานีต ารวจที่รับการประเมิน) ประกอบไปด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 12 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  
จ านวน 7 ข้อ โดยแบ่งระดับความหวาดกลัวภัยเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึงหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด 
และ 10 หมายถึงหวาดกลัวภัยมากที่สุด 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม จ านวน 13 ข้อ โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นและพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึง
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อม่ันและพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
 

 

 2           3           4           5           6           7           8           9 1 10 

หวาดกลัวภัยมากที่สุด หวาดกลัวภัยนอ้ยที่สุด หวาดกลัวภัยมาก หวาดกลัวภัยนอ้ย 

 2           3           4           5           6           7           8           9 1 10 

เชื่อมัน่และพึงพอใจมากที่สุด เชื่อมัน่และพึงพอใจนอ้ยที่สุด เชื่อมัน่และพึงพอใจมาก เชื่อมัน่และพึงพอใจนอ้ย 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ จ านวน 17 ข้อ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น           
1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

 

   ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ             
จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ จ านวน 9 ข้อ โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น                
1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
   
    ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 

ชุดที่ 2 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของต ารวจด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) 
ประกอบไปด้วย 
  ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 13 ข้อ 
  ส่วนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การปฏิบัติงานของต ารวจ (ด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ) จ านวน 16 ข้อ             
โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นและพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึงความเชื่อมั่นและพึงพอใจ            
น้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อม่ันและพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
 
    ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
 ชุดที่  3 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับ                    
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ประกอบไปด้วย 
  ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 13 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) จ านวน 12 ข้อ โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น 10 ระดับ เช่น         
1 หมายถึงความเชื่อม่ันน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อม่ันมากที่สุด 
 

 2           3           4           5           6           7           8           9 1 10 

พึงพอใจมากที่สดุ พึงพอใจนอ้ยที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจนอ้ย 

 2           3           4           5           6           7           8           9 1 10 

พึงพอใจมากที่สดุ พึงพอใจนอ้ยที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจนอ้ย 

 2           3           4           5           6           7           8           9 1 10 

เชื่อมัน่และพึงพอใจมากที่สุด เชื่อมัน่และพึงพอใจนอ้ยที่สุด เชื่อมัน่และพึงพอใจมาก เชื่อมัน่และพึงพอใจนอ้ย 



77 
 

 
   

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
 
 ชุดที่ 4 แบบส ารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนใน 
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชน
สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 
ประกอบไปด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 11 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นและพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงาน
ชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ จ านวน 13 ข้อ โดยแบ่งระดับ 
ความพึงพอใจเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจ
มากที่สุด 
 
 
   

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
 

 ชุดที่  5 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อ ม่ันของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับ                    
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ประกอบไปด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 10 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย  
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) จ านวน 8 ข้อ โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น 10 ระดับ เช่น 1 หมายถึง
ความเชื่อมั่นน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงความเชื่อม่ันมากที่สุด 
 

 
 
 

    ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
 
 

 2           3           4           5           6           7           8           9 1 10 

เชื่อมัน่มากทีสุ่ด เชื่อมัน่นอ้ยที่สุด เชื่อมัน่มาก เชื่อมัน่นอ้ย 

 2           3           4           5           6           7           8           9 1 10 

พึงพอใจมากที่สดุ พึงพอใจนอ้ยที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจนอ้ย 

 2           3           4           5           6           7           8           9 1 10 

เชื่อมัน่มากทีสุ่ด เชื่อมัน่นอ้ยที่สุด เชื่อมัน่มาก เชื่อมัน่นอ้ย 
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3.6 การเก็บข้อมูล  

  ให้ด าเนินการช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล และเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลต้องได้รับการอบรมก่อนการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ทั้งนี้ จะมีข้าราชการต ารวจกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ เป็นผู้ตรวจสอบ และสังเกตการณ์/
ก ากับดูแล เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
 

 
 

การอบรมก่อนเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 

 

การเก็บข้อมูลภาคสนามภายในพื้นที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

ตารางท่ี 3.3 ปฏิทินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

วันที่/เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
(ชุด) 

ผู้รับผิดชอบ 

9 - 13 กรกฎาคม 
2561 
 

บช .น.  น.1 
- สน.พญาไท 
- สน.นางเลิ้ง 
- สน.ชนะสงคราม  

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นางสาวกนกพร คุ้มภัย 
เบอร์ 0872414088 
นายก่อเกียรติ ประวัติ 
เบอร์ 0815406000 

น.4 
- สน.ลาดพร้าว 
- สน.หัวหมาก 
- สน.โชคชัย 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

น.9 
- สน.ภาษีเจริญ 
- สน.เพชรเกษม 
- สน.หนองแขม 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

16-20 กรกฎาคม 
2561 

ภ.1 ปทุมธานี  
- สภ.เมืองปทุมธานี  
- สภ.ลาดหลุมแก้ว 
- สภ.สามโคก 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นางสาวกนกพร คุ้มภัย 
เบอร์ 0872414088 
นายก่อเกียรติ ประวัติ 
เบอร์ 0815406000 

ลพบุรี 
- สภ.เมืองลพบุรี 
- สภ.ท่าโขลง 
- สภ.ท่าวุ้ง 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

สิงห์บุรี  
- สภ.เมืองสิงห์บุรี 
- สภ.พรหมบุร ี
- สภ.บางระจัน 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 
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ตารางท่ี 3.3 ปฏิทินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล (ต่อ) 

วันที่/เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
(ชุด) 

ผู้รับผิดชอบ 

23-27 กรกฎาคม 
2561 

ภ.2 ชลบุร ี
- สภ.เมืองชลบุร ี
- สภ.พนัสนิคม 
- สภ.พานทอง 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นางสาวกนกพร คุ้มภัย 
เบอร์ 0872414088 
 

ฉะเชิงเทรา 
- สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 
- สภ.บางน้ าเปรี้ยว 
- สภ.บางคล้า 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นครนายก  
- สภ.เมืองนครนายก 
- สภ.บ้านนา 
- สภ.ปากพลี 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

9 - 13 กรกฎาคม 
2561 
 

ภ.3 นครราชสีมา  
- สภ.เมืองนครราชสีมา 
- สภ.ปากช่อง 
- สภ.สีคิ้ว 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นางสาวเฉลิมขวัญ ยศขุน 
เบอร์ 0913810122 
นางสาววิไลวรรณ สรรพศรี 
เบอร์ 0922916971 
นายปริยะ ภูโคกหิน 
เบอร์ 0833429326 

สุรินทร์ 
- สภ.เมืองสุรินทร์ 
- สภ.ปราสาท 
- สภ.พนมดงรัก 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

อ านาจเจริญ  
- สภ.เมืองอ านาจเจริญ 
- สภ.น้ าปลีก 
- สภ.หวัตะพาน 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 
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ตารางท่ี 3.3 ปฏิทินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล (ต่อ) 

วันที่/เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
(ชุด) 

ผู้รับผิดชอบ 

16-20 กรกฎาคม 
2561 

ภ.4 ขอนแก่น  
- สภ.เมืองขอนแก่น 
- สภ.ชุมแพ 
- สภ.หนองเรือ 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นางสาวเฉลิมขวัญ ยศขุน 
เบอร์ 0913810122 
นางสาววิไลวรรณ สรรพศรี 
เบอร์ 0922916971 
นายปริยะ ภูโคกหิน 
เบอร์ 0833429326 

มหาสารคาม 
- สภ.เมืองมหาสารคาม 
- สภ.บรบือ 
- สภ.โกสุมพิสัย 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

หนองบัวล าภู  
- สภ.เมืองหนองบัวล าภู 
- สภ.นากลาง 
- สภ.นาวัง 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

30 กรกฎาคม – 3 
สิงหาคม 2561 

ภ.5 เชียงใหม่  
- สภ.เมืองเชียงใหม่ 
- สภ.หางดง 
- สภ.สารภ ี

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นางสาวกนกพร คุ้มภัย 
เบอร์ 0872414088 
 

ล าปาง  
- สภ.เมืองล าปาง 
- สภ.ห้างฉัตร 
- สภ.เกาะคา 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

แพร่                                                                                                                                       
- สภ.เมืองแพร่ 
- สภ.เด่นชัย 
- สภ.สูงเม่น 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 
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ตารางท่ี 3.3 ปฏิทินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล (ต่อ) 

วันที่/เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
(ชุด) 

ผู้รับผิดชอบ 

6-10 สิงหาคม 2561 ภ.6 นครสวรรค์  
- สภ.เมืองนครสวรรค์ 
- สภ.พยุหะคีรี 
- สภ.เก้าเลี้ยว 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นางสาวกนกพร คุ้มภัย 
เบอร์ 0872414088 
 

พิจิตร  
- สภ.เมืองพิจิตร 
- สภ.ตะพานหิน 
- สภ.บางมูลนาก 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

อุทัยธานี  
- สภ.เมืองอุทัยธานี  
- สภ.หนองขาหย่าง 
- สภ.หนองฉาง 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

23-27 กรกฎาคม 
2561 

ภ.7 นครปฐม  
- สภ.เมืองนครปฐม  
- สภ.สามพราน 
- สภ.พุทธมณฑล 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นายก่อเกียรติ ประวัติ 
เบอร์ 0815406000 

สมุทรสาคร  
- สภ.เมืองสมุทรสาคร 
- สภ.บางโทรัด 
- สภ.กระทุ่มแบน 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

สมุทรสงคราม  
- สภ.เมืองสมุทรสงคราม 
- สภ.อัมพวา 
- สภ.บางคนท ี

435 
(145 คน 
/ สถานี) 
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ตารางท่ี 3.3 ปฏิทินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล (ต่อ) 

วันที่/เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
(ชุด) 

ผู้รับผิดชอบ 

30 กรกฎาคม – 3 
สิงหาคม 2561 

ภ.8 นครศรีธรรมราช  
- สภ.เมืองนครศรีธรรมราช  
- สภ.ทุ่งสง 
- สภ.ชะอวด 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นายก่อเกียรติ ประวัติ 
เบอร์ 0815406000 

ชุมพร  
- สภ.เมืองชุมพร 
- สภ.ปากน้ าชุมพร 
- สภ.บ้านวสิัยเหนือ 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

ระนอง  
- สภ.เมืองระนอง  
- สภ.ปากน้ า 
- สภ.ราชกรูด 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

6 – 10 สิงหาคม 
2561 

ภ.9 สงขลา  
- สภ.เมืองสงขลา 
- สภ.หาดใหญ ่
- สภ.นาหม่อม 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นายก่อเกียรติ ประวัติ 
เบอร์ 0815406000 
 

9 - 27 กรกฎาคม 
2561 
 

ปัตตานี  
- สภ.เมืองปัตตานี 
- สภ.โคกโพธิ์ 
- สภ.แม่ลาน 

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

ชื่อ นางสาวภควดี 
ประดับเพชรรัตน์ 
เบอร์ 0811893154 

6 – 10 สิงหาคม 
2561 

สตูล  
- สภ.เมืองสตูล 
- สภ.ท่าแพ 
- สภ.ละง ู

435 
(145 คน 
/ สถานี) 

นายก่อเกียรติ ประวัติ 
เบอร์ 0815406000 
 

รวม   13,050 ชุด 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาครั้งนี้จะท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ประมวลภาพการสังเกตการณ ์
โดยคณะกรรมการจากกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตรต์ ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ประมวลภาพการสังเกตการณ ์
โดยคณะกรรมการจากกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตรต์ ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการส ารวจความคิดเห็นด้านต่าง ๆ จากประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ได้ข้อมูลจาก

การส ารวจภาคสนามจ านวนทั้งสิ้น 13,050 ชุด ซึ่งทีมส ารวจข้อมูลภาคสนามได้ด าเนินการเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่เป้าหมายต่าง ๆ เพื่อด าเนินการลงรหัสและน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data 
analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ t-test และ One-way 
ANOVA จากผลการส ารวจข้อมูลสามารถจ าแนกจ านวนชุดของแบบส ารวจ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงรายละเอียดของแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม รายละเอียด จ านวนชุด 

ชุดที่ 1 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน , ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ และความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ต ารวจ (ส าหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่สถานีต ารวจที่รับการประเมิน) 

5,850 

ชุดที่ 2 
แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของต ารวจด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจและ
นอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) 

2,700 

ชุดที ่3 
แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย 
(เก่ียวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) 

1,800 

ชุดที่ 4 
แบบส ารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย 

900 

ชุดที่ 5 แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เก่ียวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และ คดียาเสพติด) 

1,800 

รวมจ านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 
 

13,050 
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4.1 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง 
 เมื่อท าการจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์แล้วสามารถแบ่งข้อมูลที่ได้จากกลุ่ มตัวอย่าง      
ออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 5,850 คน  
  2) กลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ จ านวน 2,700 คน  
 3) กลุ่มผู้เสียหายเกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย เพศ และทรัพย์  จ านวน 
1,800 คน  
  4) กลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน จ านวน 900 คน  
  5) กลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จ านวน 1,800 คน 
  

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป  
ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 5 ,850 คน มีดังตาราง

ต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 2,675 45.73 
หญิง 3,175 54.27 
รวม 5,850 

 
100.00 

อายุ เฉลี่ย 33.59 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.27 ปี 
สถานภาพการท างาน 
      ไม่มีงานท า 6 0.10 
      มีงานท า 5,844 99.90 
      รวม 5,850 

 
100.00 

อาชีพ 
     เกษตรกรรม 303 5.18 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    3,492 59.69 
     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1,405 24.02 
     รับจ้าง 644 11.01 
     อ่ืนๆ 6 0.10 
     รวม 5,850 

 
100.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 66 1.13 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 165 2.82 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 319 5.45 
     อนุปริญญา/ปวส. 852 14.56 
     ปริญญาตรี 4,182 71.49 
     สูงกว่าปริญญาตรี 266 4.55 
     รวม 5,850 

 
100.00 

รายได้ต่อเดือน 
     5,000 บาทหรือน้อยกว่า 24 0.41 
     5,001 – 15,000 บาท    1,140 19.49 
     15,001 – 25,000 บาท  3,607 61.66 
     25,001 บาทข้ึนไป 1,079 18.44 
     รวม 5,850 

 
100.00 

ศาสนา 
     พุทธ   5,117 87.47 
     คริสต์ 318 5.44 
     อิสลาม 415 7.09 
     รวม 5,850 

 
100.00 

สถานภาพการสมรส 
     โสด 2,430 41.54 
     แต่งงานแล้ว 3,319 56.74 
     หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 95 1.62 
     คู่สมรสเสียชีวิต 6 0.10 
     รวม 5,850 

 
100.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 
    ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล   3,102 53.03 
    นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 2,748 46.97 
     รวม 5,850 

 
100.00 

ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
     เคย 760 12.99 
     ไม่เคย 5,090 87.01 
     รวม 5,850 

 
100.00 

การติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
     ไมเ่คย  3,035 51.90 
     เคยแจ้งความคดีอาญา 60 1.00 
     เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย 1,081 18.50 
     เคยถูกจับกุมในคดีอาญา 18 0.30 
     เคยถูกจับกุมในคดีจราจร 1,269 21.70 
     เคยถูกเรียกตรวจค้น 12 0.20 
     เคยขอความช่วยเหลือ 375 6.40 
     รวม 5,850 

 
100.00 

 

 จากตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 
5,850 คน จากท่ัวประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน 3,175 คน และเพศชาย จ านวน 2,675 คน 
กลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉลี่ย 33.59 ปี มีงานท าแล้ว จ านวน 5,844 คน ไม่มีงานท า จ านวน 6 คน 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 ,492 คน ส่วนในด้านระดับ
การศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 4,182 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง               
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 3,607 คน ส าหรับด้านศาสนา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 5,117 คน ด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่            
แต่งงานแล้ว มีจ านวน 3,319 คน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล               
จ านวน 3,102 คน ส าหรับด้านประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จ านวน 5,090 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อหรือ                 
ใช้บริการเจ้าหน้าที่ต ารวจมีจ านวน 3,035 คน 
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4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ 
ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ

ในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 2,700 คน มีดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ  

 ข้อมูล จ านวน 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 
สถานภาพการท างาน 
     ไม่มีงานท า 95 3.52 
     มีงานท า 2,605 96.48 
     รวม 2,700 100.00 
อาชีพ 
      เกษตรกรรม 119 

1068 
696 
677 
140 

4.41 
      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    1,068 39.56 
      ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 696 25.78 
      รับจ้าง 677 25.07 
      อ่ืนๆ 140 5.19 
      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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ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ (ต่อ)  
ข้อมูล จ านวน 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 บาทข้ึนไป 649 24.04 
      รวม 2,700 100.00 
ศาสนา 
     พุทธ   2,669 98.85 
     คริสต์ 4 0.15 
     อิสลาม 22 0.81 
     อ่ืนๆ 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 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจ
และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 2,700 คนจากทั่วประเทศ 
โดยแบ่ งเป็นเพศหญิ ง 1,558 คน และเพศชาย จ านวน 1,142 คน  มีอายุ โดยเฉลี่ย 34.16  ปี              
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท า จ านวน 2,605 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1,068 คน ส าหรับด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี  จ านวน 1,575 คน โดยกลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ มี รายได้ต่อเดือน ระหว่าง                  
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 1,180 คน ส าหรับด้านศาสนากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
จ านวน 2,669 คน ด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 1,471 คน           
และส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล จ านวน 1,461 คน ส าหรับด้านประสบการณ์                
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
จ านวน 2,417 คน  
 
 

4.1.3 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย 
ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย จ านวน 1,800 คน สามารถอธิบายได้

ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.4 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
 และทรัพย์) 

ข้อมูล จ านวน 
 

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 
สถานภาพการท างาน 
      ไม่มีงานท า 70 3.89 
      มีงานท า 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 
      อ่ืนๆ 254 14.11 
      ไม่ระบุ 15 0.83 
      รวม 1,800 100.00 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
 และทรัพย์) (ต่อ) 

ข้อมูล 
 
 

จ านวน 
 

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 บาทข้ึนไป 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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ตารางท่ี 4.4 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
 และทรัพย์) (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ผลการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน 
     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 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มผู้เสียหาย รวม 1,800 คน 
จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศชาย 1,025 คน และเพศหญิง จ านวน 775 คน  มีอายุโดยเฉลี่ย 
34.73 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท าแล้ว จ านวน 1,730 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 808 คน ส าหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 1,032 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้             
ต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 875 คน ส าหรับด้านศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  
นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 1,771 คน ด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว               
มีจ านวน 1,011 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่ อยู่อาศัยอยู่ ในเขตชุมชนเมือง/ในเขตเทศบาล                   
จ านวน 1,017คน ส าหรับผลการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่า       
อยู่ระหว่างการสอบสวน จ านวน 831 คน 

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับฐานความผิดที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ส่วนใหญ่
จะเป็นคดีลักทรัพย์ 1,073 คดี ท าร้ายร่างกาย 333 คดี เอกสารหาย 151 คดี ส่วนคดี อ่ืนๆ 
ประกอบด้วยคดีต่าง ๆ ดังนี้  

- ฉ้อโกง   จ านวน 97 คดี 
- เช็ค    จ านวน 17 คดี 
- ทะเลาะวิวาท  จ านวน 15 คดี 
- บุกรุก   จ านวน 15 คดี 
- ยักยอกทรัพย์  จ านวน 52 คดี 
- รถหาย  จ านวน 16 คดี 
- วิ่งราวทรัพย์  จ านวน 31 คดี 
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4.1.4 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน จ านวน 900 คน 

สามารถอธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน 

ข้อมูล จ านวน 
 

ร้อยละ 
เพศ 
      ชาย 446 49.56 
      หญิง 454 50.44 
      รวม 900 100.00 
อาย ุเฉลี่ย 40.39 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.40 ปี 
สถานภาพการท างาน 
      ไม่มีงานท า 27 3.00 
      มีงานท า 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 
     อ่ืนๆ 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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ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน 

 
ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 
      5,000 บาทหรือน้อยกว่า 49 5.44 
      5,001 – 15,000 บาท    385 42.78 
      15,001 – 25,000 บาท  317 35.22 
      25,001 บาทข้ึนไป 141 15.67 
      ไม่ระบุ 8 0.89 
      รวม 
 

900 100.00 
 ศาสนา 

     พุทธ   872 96.89 
     คริสต์ 8 0.89 
     อิสลาม 20 2.22 
     รวม 900 100.00 
สถานภาพการสมรส 
     โสด 257 28.56 
     แต่งงานแล้ว 589 65.44 
     หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 46 5.11 
     คู่สมรสเสียชีวิต 8 0.89 
     รวม 900 100.00 
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 
     ชุมชนเมือง/เขตเทศบาลเขตเทศบาล 398 44.22 
     นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 502 55.78 
     รวม 900 100.00 
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
      เคย 177 19.67 
      ไม่เคย 723 80.33 
      รวม 900 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.5 อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากกลุ่มอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน จ านวน 900 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 454 คน และเพศชาย จ านวน 446 
คน มีอายุโดยเฉลี่ย 40.39 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท าแล้ว จ านวน 873 คน อาชีพส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 370 คน ส าหรับด้านระดับการศึกษา      
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 464 คน โดยมีรายได้ระหว่าง                
5,001 – 15,000 บาท จ านวน 385 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 872 คน ด้านสถานภาพ
การสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 589 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกชุมชนเมือง/
นอกเขตเทศบาล จ านวน 502 คน ส าหรับด้านประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จ านวน 723 คน  
 

 

4.1.5 กลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จ านวน 1,800 คน 
ตารางท่ี 4.6 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด 

ข้อมูล จ านวน 
 

ร้อยละ 
เพศ 
      ชาย 485 26.94 
      หญิง 1,315 73.06 
      รวม 1,800 100.00 
อาย ุเฉลี่ย 39.14 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.17 ปี 
สถานภาพการท างาน 
      ไม่มีงานท า 39 2.22 
      มีงานท า 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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ตารางท่ี 4.6 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน 

 
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 บาทข้ึนไป 530 29.44 
     ไม่ระบุ 1 0.06 
     รวม 1,800 100.00 
ศาสนา 
     พุทธ   1,793 99.61 
     คริสต ์ 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
ต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จ านวน 1,800 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 1,315 คน           
และเพศชาย จ านวน 485 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 39.14 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท าแล้ว 
จ านวน 1,760 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 1,348 คน            
ส าหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 787 คน 
โดยมี รายได้ ระหว่ าง 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 744 คน ส่ วนใหญ่ นั บถื อศาสนาพุทธ                    
จ านวน 1,793 คน สถานภาพการสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 1,013 คน         
และส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จ านวน 1,684 คน  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามประเด็นข้อ
ค าถามตามวัตถุประสงค์ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามประเด็นข้อค าถามตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ มีดังนี้ 
 

วัตถุประสงคข์้อ 1  ศึกษาความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
 และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ตารางท่ี 4.7  แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่น ของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับ                

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่
ต ารวจ 

7.27 2.24 72.66 

1. พนักงานสอบสวนมีสถานที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) 

7.21 2.37 72.07 

2. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (ร้อยเวร) เป็นไป
ตามล าดับก่อน-หลัง ของผู้มารับการบริการ 

7.19 2.20 71.93 

3. พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้เสียหายด้วยความสุภาพ 
และให้เกียรติ 

7.34 2.24 73.37 

4. พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและ 
ความคืบหน้าทางคดีให้ผู้เสียหายทราบ เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการด าเนินคดี  

7.20 2.06 72.04 

5. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาเมื่อนัดหมายทางคดี 7.23 2.05 72.27 
6. พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ  7.34 1.96 73.36 
7. พนักงานสอบสวนปกปิดข้อมูลของผู้ เสี ยหายและพยาน 
เป็นความลับ 

7.33 2.02 73.27 

8. พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถอธิบาย 
ให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน   

7.55 2.14 75.54 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับ                  

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
(ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

9. พนักงานสอบสวนสามารถน าเทคโนโลยีและน านิติวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานในงานสอบสวนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

7.26 2.46 72.59 

10. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

7.22 2.40 72.22 

11. พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ 7.03 2.55 70.33 
12. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน
สอบสวน 

7.30 2.40 72.95 

 

จากตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับ
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผลการศึกษาพบว่า 
ภาพรวมความเชื่อมั่นผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เท่ากับ 7.27 คิดเป็นร้อยละ 72.66 โดยประเด็นที่ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นมาก
ที่สุด คือ พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถอธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน            
โดยได้คะแนน 7.55 คิดเป็นร้อยละ 75.54 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ศึกษาความเชื่อม่ันของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และ              

คดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ตารางท่ี 4.8 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็น เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับ                    

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย              
ต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.74 2.44 57.39 

1. พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบ
และเข้าใจอย่างชัดเจน    

5.58 2.28 55.85 

2. พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความสุภาพและ
เคารพในสิทธิมนุษยชน 

5.78 2.48 57.78 

3. พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลทาง
คดีให้ผู้ต้องหาทราบ 

5.79 2.41 57.90 

4. พนั กงานสอบสวนด าเนิ นการสอบสวนอย่ างรวดเร็ วและ 
เป็นธรรม 

5.58 2.48 55.77 

5. พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถอธิบาย 
ให้ผู้ต้องหาเข้าใจอย่างชัดเจน   

5.65 2.44 56.48 

6. พนักงานสอบสวนมีการรบัฟังพยานบุคคล วัตถุพยาน พยานเอกสาร 
เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ตอ้งหา     

5.83 2.51 58.32 

7. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา   
ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

5.86 2.42 58.59 

8. ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอ านวยความยุติธรรมของ
พนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ 

5.85 2.49 58.48 

 
จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับ

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจผลการศึกษา              
พบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยได้ค่าคะแนน 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 
ตารางท่ี 4.9 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.87 1.85 38.76 
1. เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ในเวลากลางวัน 

3.92 1.95 39.22 

2. เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ในเวลากลางคืน 

4.11 2.06 41.07 

3. เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายในเวลากลางวัน 

4.06 1.77 40.57 

4. เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายในเวลากลางคืน 

3.65 1.87 36.53 

5. เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่าจะ
ถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางวัน 

3.85 1.75 38.49 

6. เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่าจะ
ถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางคืน 

3.71 1.90 37.08 

7. ท่ าน มี ค วามหวาดกลั วภั ยอาชญ ากรรมสมั ย ใหม่  เช่ น 
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์ , การพนัน
ออนไลน์, การปลอมแปลงบัตรเครดิตและบัตร ATM) อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ (การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต, แชร์ลูกโซ่)   

3.84 1.63 38.35 

 

จากตารางที่  4.9 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  3 ศึกษาความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน พบว่า ภาพรวมความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนได้ค่า
คะแนน 3.87 คิดเป็นร้อยละ 38.76 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม           
มากที่สุด คือ เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน           
โดยได้ค่าคะแนน 4.11 คิดเป็นร้อยละ 41.07 
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ตารางที่ 4.10  แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ภาพรวมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 6.95 2.15 69.73 
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.93 2.30 69.29 

1. เจ้าหน้าที่ ต ารวจบั งคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธในที่สาธารณะ
และการกวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความร าคาญต่อชุมชน เป็นต้น 

6.99 2.49 69.95 

2. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขจัดเงื่อนไขทางสังคมอันน าไปสู่ปัญหา
อาชญากรรมในภายหลัง เช่น จัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมที่ อาจเกิ ดขึ้ น ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติ ด 
และลดจ านวนบ่อนการพนันในชุมชน เป็นต้น 

6.85 2.37 68.49 

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถลดช่องว่างในการกระท าความผิดโดยออก
ตรวจพ้ื นที่ ที่ รั บผิ ดชอบอย่ างสม่ าเสมอ รวมถึ งจั ดสายตรวจ
รถจักรยานยนต์  สายตรวจเดินเท้ า ออกตรวจตู้ แดง ตั้ งจุดสกัด 
และออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ 

7.21 2.26 72.09 

4. เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้เทคโนโลยีในการป้องกันอาชญากรรม เช่น 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติดหน้ารถสายตรวจ กล้องติดหมวก
กั นน็ อค GPS การรับแจ้ งโดยใช้ แอพพลิ เคชั่ นในสมาร์ทโฟน                  
(Police I Iert U)  เป็นต้น 

6.67 2.11 66.66 

ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.89 1.98 68.89 
5. เจ้าหน้าที่ ต ารวจมาถึงสถานที่ เกิดเหตุและสามารถระงับ
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว 

6.83 1.87 68.32 

6. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน
ภายหลังเกิดเหตุ 

7.01 2.00 70.10 

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.92 1.96 69.24 
8. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขยายผลการจับกุมตัวการ เครือข่าย 
หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.14 1.79 71.36 
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ตารางที่ 4.10  แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการใช้เทคโนโลยีในการน าจับคนร้ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติดหน้ารถสายตรวจ 
กล้องติดหมวกกันน็อค GPS การรับแจ้งโดยใช้แอพพลิ เคชั่นใน              
สมาร์ทโฟน (Police I Iert U)  เป็นต้น 

6.59 2.29 65.94 

10. ระดับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจโดยภาพรวม 

6.84 2.19 68.42 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.10 2.23 71.01 
11. ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย 7.01 2.19 70.08 
12. ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ 6.97 2.20 69.71 
13. ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน 7.33 2.30 73.26 
 

จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน โดยมีภาพรวมด้านประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ค่าคะแนน 
6.95 คิดเป็นร้อยละ 69.73 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิภาพการป้องกัน
อาชญากรรม ได้ค่าคะแนน 6.93 คิดเป็นร้อยละ 69.29 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าที่
ต ารวจสามารถลดช่องว่างในการกระท าความผิดโดยออกตรวจพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ           
รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัดและออกเยี่ยมเยียน
ประชาชน ฯลฯ ได้ค่าคะแนน 7.21 คิดเป็นร้อยละ 72.09 ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 
ได้ค่าคะแนน 6.89 คิดเป็นร้อยละ 68.89 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถขยายผลการจับกุมตัวการ เครือข่าย หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ค่าคะแนน 
7.14  คิดเป็นร้อยละ  71.36 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่าคะแนน 7.10 คิดเป็นร้อยละ 
71.01 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน ได้ค่าคะแนน 
7.33  คิดเป็นร้อยละ 73.26  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ศึกษาความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
 สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ 
 (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
 ต ารวจด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ
ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรบัผู้รับบริการทั่วไป) 8.37 1.40 83.67 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.29 1.44 82.98 
1. เจ้าหน้าทีต่ ารวจยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน 8.22 1.36 82.16 
2. เจ้าหน้าที่ต ารวจแสดงกิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน ด้วยการทักทาย
ประชาชน 

8.29 1.38 82.92 

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความกระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน 8.32 1.44 83.23 
4. สถานีต ารวจให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) 8.31 1.44 83.09 
5. เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานบนสถานีต ารวจให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ 

8.36 1.39 83.63 

6. มีที่จอดรถเฉพาะส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 8.21 1.66 82.13 
7. ห้องน้ ามีความสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ 8.37 1.41 83.73 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.44 1.37 84.37 
8. เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบปะประชาชนภายในพ้ืนที่ชุมชน 
ที่มีจุดเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  

8.39 1.39 83.87 

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบพูดคุยกับประชาชน (Stop walk 
and Talk) เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน 

8.45 1.28 84.49 

10. เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจสายตรวจได้พบ พูดคุยกับประชาชน               
โดยใช้กริยาวาจาสุภาพ สอบถามทุกข์สุข ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ 
ของประชาชน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

8.49 1.26 84.94 

11. เมื่อประชาชนได้แจ้งปัญหา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจได้มีการด าเนินการแก้ไขหรือ
ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม 

8.51 1.41 85.13 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
 ต ารวจด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

12. ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็นเป็น
ประจ าในแหล่งชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก เช่น 
บริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า/เย็น ตลาดนัดต่างๆ เป็นต้น 

8.41 1.48 84.11 

13. เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรเน้นบริการประชาชนด้วยการช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกการจราจรเป็นส าคัญ 

8.42 1.40 84.21 

14. เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพ่ือไม่ให้ 
การจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุจราจร 

8.41 1.34 84.11 

15. เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
โดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล 

8.32 1.36 83.17 

16. ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.53 1.41 85.28 

 

จากตารางที่  4.11 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  4 ศึกษาความเชื่อมั่นและ           
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ
ในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ พบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นได้ค่าคะแนน 8.37 คิดเป็นร้อยละ 83.67 โดยเมื่อพิจารณาราย
ด้านเป็นดังนี้  ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ ได้รับค่าคะแนน 8.29                 
คิดเป็นร้อยละ 82.98 ประเด็นที่ได้รับค่าคะแนนมากที่สุด คือ ห้องน้ ามีความสะอาดและมีจ านวน
เพียงพอ ได้ค่าคะแนน 8.37 คิดเป็นร้อยละ 83.73 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานี
ต ารวจ ได้ค่าคะแนน 8.44 คิดเป็นร้อยละ 84.37 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือภาพรวม             
ท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้ค่าคะแนน 8.53                    
คิดเป็นร้อยละ 85.28 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

ตารางท่ี 4.12  แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นหรือความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
 อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ในชุมชนที่พักและอาศัย  

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย  

7.16 1.66 71.55 

การสร้างเครือข่าย 7.35 1.65 73.52 
1. ท่านได้ร่วมชี้แนะปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติ งานร่วมกัน 
กับ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ  หน่ วยงานภ าครัฐและภ าคส่ วนต่ างๆ 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

7.40 1.69 74.04 

2 . ท่ าน เคย ร่ วมมื อ กั บ ห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  เช่ น  ห น่ ว ย งาน 
ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนใน 
การวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

7.50 1.57 75.04 

3. ท่านได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอ่ืนๆ  
เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

7.15 1.77 71.48 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.04 1.60 70.44 
4 . ท่ านมี ส่ วน ร่ วม ในการชี้ เบ าะแสหรือแจ้ งข่ าวสารข้ อมู ล 
ของคนร้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

6.96 1.64 69.62 

5. ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
คนในชุมชน 

6.93 1.54 69.30 

6 . ท่ านมี ส่ วน ร่ วมกับหน่ วยงานภาครัฐหรือภาค เอกชน ใน 
การป้องกันแก้ ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหย 
และอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความปลอดภัยในชุมชน 

7.24 1.62 72.40 



109 
 

ตารางท่ี 4.12  แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นหรือความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
 อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
 ชุมชนที่พักและอาศัย (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.01 1.74 70.06 
7. ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนบ้านอัน
น าไปสู่การระบุปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

7.19 1.78 71.87 

8. ท่านเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชญากรรม
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนร่วมกับต ารวจในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

6.93 1.79 69.28 

9 . ท่ านพบปะพูดคุ ยกับ เจ้ าหน้ าที่ และประชาชน ในชุ มชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

6.90 1.67 69.03 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.22 1.63 72.20 
10. ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน 
ในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 

7.31 1.58 73.13 

11. ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

7.14 1.53 71.43 

12. ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต า ร ว จ ใน ก า ร ด า เนิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อ า ช ญ า ก ร ร ม 
ยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษา 
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

7.21 1.62 72.13 

13. ท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 

7.21 1.77 72.10 
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จากตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่ พักและอาศัย                 
พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจ ได้ค่าคะแนน 7.16 คิดเป็นร้อยละ 71.55 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการสร้างเครือข่าย ได้ค่าคะแนน 7.35 คิดเป็นร้อยละ 73.52 ประเด็นที่ได้คะแนนมากท่ีสุด 
คือ ท่านเคยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น           
หรือภาคเอกชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้ค่าคะแนน 7.50 
คิดเป็นร้อยละ 75.04  ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 7.04                
คิดเป็นร้อยละ 70.44 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจ
ตรารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน ได้ค่าคะแนน 7.24 คิดเป็นร้อยละ 72.40 
ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 7.01 คิดเป็นร้อยละ 70.06 ประเด็นที่ได้ค่า
คะแนนมากท่ีสุด คือ ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านอันน าไปสู่การระบุ
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 7.19 คิดเป็นร้อยละ 71.87  ด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชน ได้ค่าคะแนน 7.22 คิดเป็นร้อยละ 72.20 ประเด็นที่ ได้ค่าคะแนนมากที่สุดคือ 
ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ               
ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้ค่าคะแนน 7.31 คิดเป็นร้อยละ 73.13 

 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 6  ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
 ข้าราชการต ารวจ 
ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
 ของข้าราชการต ารวจ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.44 0.95 74.31 

มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.53 0.99 75.30 
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  7.57 0.92 75.70 
2. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถหักห้ามใจและยึดมั่นในการท าความดี
แม้จะมีผู้เสนอผลประโยชน์โดยมิชอบ   

7.52 0.95 75.22 

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

7.50 1.10 74.98 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
 ของข้าราชการต ารวจ (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

อุดมคติของต ารวจ 7.75 0.97 77.49 
4. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 7.79 1.04 77.93 
5. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความอดทน ตรากตร าในการปฏิบัติหน้าที่ 7.87 0.94 78.70 
6. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
การยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชน 

7.90 1.03 79.00 

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความไม่ประมาท 7.43 0.86 74.33 

มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.29 0.84 72.88 
8. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ตามกฎหมาย 

7.32 0.66 73.15 

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ 
ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ 

7.08 0.78 70.84 

10. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน 7.46 1.09 74.64 
จรรยาบรรณของต ารวจ 7.27 1.03 72.72 

11. เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน 
การติดต่อราชการโดยใช้วาจาอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

7.35 1.16 73.51 

12. เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อ
มีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย 

7.13 1.03 71.33 

13. เจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ความสามารถเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และไม่กระท า 
การโดยมิชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน 

7.33 0.90 73.31 

การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.32 0.96 73.18 
14. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทาง 
มิชอบหรือผิดกฎหมาย 

7.76 1.06 77.56 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
 ของข้าราชการต ารวจ (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

15. เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุขหรือสิ่งผิด
กฎหมายในพ้ืนที่  เช่น บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุม และยาเสพติด 
เป็นต้น 

7.41 1.13 74.09 

16. เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ยินยอมให้ผู้กระท าความผิดใช้อิทธิพลหรือ
ทรัพย์สินเพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบหรือผิดกฎหมาย 

7.51 0.73 75.11 

17. ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง 

6.60 0.90 65.96 

 

จากตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.44 คิดเป็นร้อยละ 74.31  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.53 คิดเป็นร้อยละ 
75.30 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ได้ค่าคะแนน 7.57 คิดเป็นร้อยละ 75.70 ด้านอุดมคติของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.75 คิดเป็นร้อยละ 
77.49 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด  คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชนได้ค่าคะแนน 7.90 คิดเป็นร้อยละ 
79.00 ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.2 9 คิดเป็นร้อยละ 72.88                    
โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน               
ได้ค่าคะแนน 7.46 คิดเป็นร้อยละ 74.64 ด้านจรรยาบรรณของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.27 คิดเป็น
ร้อยละ 72.72 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการติดต่อราชการโดยใช้วาจาอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบั ติ ได้ค่าคะแนน 
7.35 คิดเป็น ร้อยละ 73.51 ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.32             
คิดเป็นร้อยละ 73.18  โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงาน          
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย ได้ค่าคะแนน 7.76 คิดเป็นร้อยละ 77.56  
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
 ของต ารวจ 
ตารางท่ี 4.14  แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจ และ

จุดสกัดของต ารวจ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.14 1.20 71.40 

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด ในช่วงเวลาที่
เหมาะสมเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

7.30 1.18 72.97 

2. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดเจ้าหน้าที่ต ารวจมีจ านวน
เห ม าะส ม โด ย มี น าย ต า ร ว จ ชั้ น สั ญ ญ าบั ต ร เป็ น หั ว ห น้ า 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ 

7.15 1.15 71.55 

3. มีการจัดแผงก้ัน อุปกรณ์อ่ืนๆ อย่างครบถ้วนและมีเครื่องหมาย 
“หยุดตรวจ” ให้เห็นชัดเจน และในเวลากลางคืนมีการจัดแสงไฟฟ้า
ส่องสว่างให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการตั้งด่าน จุดตรวจ หรือจุดสกัด 

7.13 1.43 71.31 

4. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ ไม่ตั้งใน
เส้นทางและห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชนผู้สัญจร 

7.06 1.27 70.61 

5. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา มารยาทสุภาพ 
ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด 

7.36 1.40 73.61 

6. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการปฏิบัติ  โดยแจ้งขั้นตอนและท าการ 
ตรวจค้น จับกุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

7.01 1.28 70.15 

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เรียก
รับผลประโยชน์อื่นใดจากการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด 

7.19 0.83 71.90 

8. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่กลั่นแกล้ง
กล่าวหาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  

7.05 1.25 70.54 

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนได้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดต ารวจ 

7.00 1.02 70.00 
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จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  7 ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.14 คิดเป็นร้อยละ 
71.40 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา 
มารยาทสุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด ได้ค่าคะแนน 7.36 คิดเป็นร้อยละ 73.61 

 
4.3 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ผลการด าเนินการตามตั วชี้ วัด เป้ าหมายหน่ วยงานในปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 1                    
ซึ่ง วจ. รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ ซึ่งเป็นการน าผล  
การประเมินตัวชี้วัด 3 ตัว มารายงานผล ได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละ 
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอก
สถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 
ตารางท่ี 4.15 แสดงร้อยละความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจ 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจ 7.12 1.99 71.24 
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย 
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.27 2.24 72.66 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

5.74 2.44 57.39 

3. ความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.37 1.30 83.67 

 
 จากตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาภาพรวมร้อยละของความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ซึ่งประกอบด้วย ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย              
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละความเชื่อม่ันของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละความเชื่อมั่น
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และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารว จ พบว่า                
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.12 คิดเป็นร้อยละ 71.24 

 
4.4 สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชน  
 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีดังนี้ 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของส านักงานต ารวจ
 แห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.27 2.24 72.66 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.74 2.44 57.39 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.87 1.85 38.76 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.93 2.30 69.29 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.89 2.01 68.89 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.10 2.23 71.01 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.37 1.40 83.67 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.29 1.44 82.98 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.44 1.37 84.37 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

7.16 1.66 71.55 

     การสร้างเครือข่าย 7.35 1.65 73.52 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.04 1.60 70.44 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.01 1.74 70.06 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.22 1.63 72.20 
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ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของส านักงานต ารวจ
 แห่งชาติ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.44 0.95 74.31 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.53 0.99 75.30 
     อุดมคติของต ารวจ 7.75 0.97 77.49 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.29 0.84 72.88 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.27 1.03 72.72 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.32 0.96 73.18 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 

7.14 1.20 71.40 

 

 จากตารางที่  4.16 อธิบายภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ วัตถุประสงค์ข้อ 1                
ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.66 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.39 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 38.76 วัตถุประสงค์ข้อที่  4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน 
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.67 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย             
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.55 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.31 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7            
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.40 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการ/
 ต ารวจภูธรภาค (บช./ภ.1-9) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

4.5.1 กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 6.96 2.29 69.63 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 6.44 2.11 64.37 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.95 1.30 39.52 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.91 1.87 79.14 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.31 1.68 73.11 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8.05 1.88 80.53 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.73 0.77 87.22 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.65 0.75 86.52 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.79 0.82 87.93 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

6.76 1.46 67.63 

     การสร้างเครือข่าย 6.96 1.50 69.56 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.53 1.71 65.33 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.47 1.85 64.74 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.09 1.23 70.92 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.40 0.51 73.97 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.49 0.84 74.90 
     อุดมคติของต ารวจ 7.69 0.85 76.94 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.27 0.61 72.72 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.22 0.91 72.18 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.31 0.53 73.12 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 

7.18 0.69 71.83 
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 จากตารางที่ 4.17 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) วัตถุประสงค์ข้อ 
1 ความเชื่อมั่นของผู้ เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ )                  
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.63 วัตถุประสงค์ข้อที่  2         
ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ต ารวจ มีค่ าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.37 วัตถุประสงค์ข้อที่  3 ความหวาดกลัว               
ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.52 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ
ในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.22 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 67.63 วัตถุประสงค์ข้อที่  6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้ าราชการต าร วจ มี ค่ าคะแนน เฉลี่ ยร้ อยละ 73.97 วัตถุป ระสงค์ ข้ อที่  7                    
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ  มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.83 
 
 4.5.2 ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.97 1.97 79.72 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.61 2.34 56.08 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.26 1.59 42.61 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.42 2.04 74.23 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.86 1.81 68.63 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.53 2.07 75.32 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.58 0.87 85.85 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.50 0.83 84.98 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.67 0.95 86.72 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

7.43 1.39 74.35 

     การสร้างเครือข่าย 7.80 1.44 77.96 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.31 1.61 73.11 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.31 1.77 73.11 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.33 1.46 73.25 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.52 0.31 75.11 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.63 0.70 76.28 
     อุดมคติของต ารวจ 7.87 0.64 78.71 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.34 0.56 73.40 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.36 0.81 73.56 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.36 0.48 73.62 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 

7.31 0.65 73.07 

 
  จากตารางที่ 4.18 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.72 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ          
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.08 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.61 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ                 
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 85.85 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.35 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.11 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.07 
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4.5.3 ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 
ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.57 1.92 75.73 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.66 2.31 56.61 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.09 1.48 40.86 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.33 2.08 63.33 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.67 1.88 66.72 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6.54 2.06 65.43 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.18 0.99 81.84 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.18 1.02 81.80 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.19 1.00 81.87 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

7.41 1.13 74.14 

     การสร้างเครือข่าย 7.77 1.01 77.70 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.20 1.36 72.00 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.29 1.48 72.85 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.40 1.23 74.03 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.50 0.38 74.85 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.60 0.75 75.96 
     อุดมคติของต ารวจ 7.83 0.70 78.27 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.33 0.58 73.30 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.33 0.83 73.27 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.35 0.49 73.47 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 

7.23 0.66 72.32 
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 จากตารางที่ 4.19 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.73 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ           
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.61 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.86 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ               
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 81.84 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 74.14 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.85 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.32 
 

4.5.4 ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.34 1.99 73.43 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.68 2.48 56.82 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.55 1.30 35.51 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 5.58 1.99 55.79 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.99 2.14 69.90 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.77 1.98 57.68 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.28 1.29 82.72 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.22 1.28 82.19 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.33 1.34 83.26 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

7.15 1.32 71.49 

     การสร้างเครือข่าย 7.45 1.34 74.52 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.02 1.49 70.19 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.96 1.69 69.59 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.17 1.32 71.69 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.46 0.44 74.47 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.55 0.80 75.48 
     อุดมคติของต ารวจ 7.77 0.77 77.73 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.30 0.60 72.99 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.28 0.86 72.83 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.33 0.51 73.32 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 

7.27 0.63 72.65 

 

 จากตารางที่ 4.20 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.43 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.82 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.51 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ                  
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 82.72 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  71.49 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.47 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ 
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.65 
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4.5.5 ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 
ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 6.18 2.06 61.76 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.49 2.34 54.94 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.67 1.24 36.71 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.36 2.20 73.60 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.62 1.74 76.18 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.48 2.16 74.82 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.15 1.52 81.37 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.05 1.41 80.48 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.23 1.62 82.27 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 7.37 1.27 73.66 

     การสร้างเครือข่าย 7.69 1.36 76.89 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.20 1.46 71.96 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.16 1.70 71.63 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.42 1.39 74.17 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.42 0.51 74.26 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.52 0.86 75.24 
     อุดมคติของต ารวจ 7.74 0.81 77.39 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.28 0.65 72.84 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.27 0.87 72.68 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.31 0.55 73.13 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 

7.52 0.86 75.24 
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 จากตารางที่ 4.21 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.76 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.94 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.71 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ                 
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 81.37 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.66 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.26 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.24 
 

4.5.6 ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 
ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 6.56 1.91 65.61 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.71 2.31 57.08 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.71 1.32 37.10 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.06 2.22 70.61 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.01 1.95 70.09 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.20 2.16 71.96 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.62 0.75 86.12 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.44 0.79 84.38 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.79 0.79 87.86 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

7.84 0.87 78.33 

     การสร้างเครือข่าย 7.87 1.04 78.70 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.71 0.89 77.07 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.90 0.98 79.00 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.86 0.98 78.56 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.41 0.53 74.11 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.51 0.88 75.05 
     อุดมคติของต ารวจ 7.72 0.84 77.16 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.27 0.66 72.74 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.25 0.88 72.52 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.31 0.56 73.06 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ 7.06 0.66 70.59 

 

 จากตารางที่ 4.22 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.61 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ                 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.08 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.10 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ                  
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 86.12 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.33 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.11 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ 
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.59 
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2.7 ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 
ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อม่ันของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.51 2.12 75.05 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.67 2.26 56.72 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.82 1.47 38.17 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.83 1.97 78.33 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.59 1.67 75.93 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.93 1.92 79.30 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.52 0.80 85.20 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.40 0.87 83.95 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.65 0.82 86.45 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

6.85 1.07 68.50 

     การสร้างเครือข่าย 7.00 1.11 70.00 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.74 1.28 67.44 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.67 1.33 66.74 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.98 1.07 69.81 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.45 0.44 74.50 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.55 0.80 75.52 
     อุดมคติของต ารวจ 7.78 0.76 77.85 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.30 0.61 72.95 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.29 0.86 72.92 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.33 0.52 73.27 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 

7.09 0.75 70.93 
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 จากตารางที่ 4.23 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.05 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ             
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.72 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.17 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ              
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 85.20 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.50 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.50 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.93 
 
 4.5.8 ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.54 1.94 75.43 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.99 2.42 59.87 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.07 1.40 40.71 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 5.35 1.80 53.51 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 5.21 1.49 52.07 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.62 1.77 56.23 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.36 1.01 83.60 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.29 0.97 82.91 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.43 1.08 84.28 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 6.85 1.26 68.49 

     การสร้างเครือข่าย 7.03 1.37 70.30 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.79 1.35 67.93 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.68 1.54 66.78 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.89 1.39 68.92 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.45 0.49 74.45 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.54 0.85 75.44 
     อุดมคติของต ารวจ 7.76 0.79 77.64 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.30 0.65 73.01 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.29 0.86 72.93 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.32 0.54 73.22 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ 7.05 0.71 70.46 

 
 จากตารางที่ 4.24 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.43 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ                 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.87 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.71 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนใน     
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ          
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 83.60 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.49
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.45 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ   
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.46 
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2.9 ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 

ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.52 1.99 75.21 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.74 2.57 57.42 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.86 1.47 38.63 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.83 2.09 68.29 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.38 1.81 63.78 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6.98 2.12 69.76 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.04 1.44 80.37 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.04 1.46 80.42 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.03 1.46 80.32 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

7.47 1.14 74.65 

     การสร้างเครือข่าย 7.61 1.15 76.15 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.31 1.24 73.15 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.40 1.43 73.96 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.53 1.28 75.31 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

7.34 0.62 73.44 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.42 0.97 74.25 
     อุดมคติของต ารวจ 7.62 0.92 76.21 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.22 0.72 72.20 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.18 0.91 71.85 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.26 0.60 72.65 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 7.08 0.71 70.81 
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 จากตารางที่ 4.25 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่น
ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.21 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.42 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 38.63 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร ,             
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.37 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.65 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6    
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.44 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.81 
 

4.5.10 ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)  
ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 7.51 1.91 75.07 
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5.41 2.45 54.06 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.78 1.55 37.84 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.62 1.81 76.15 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.25 1.44 72.54 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.92 1.58 79.17 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.25 1.48 82.47 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.22 1.46 82.23 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.27 1.51 82.71 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

6.43 1.06 64.31 

     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
ข้าราชการต ารวจ 

7.40 0.55 73.99 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.49 0.90 74.90 
     อุดมคติของต ารวจ 7.70 0.85 77.00 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.27 0.68 72.65 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.24 0.89 72.43 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.30 0.57 72.96 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ 

7.03 0.63 70.32 
 

 จากตารางที่  4.26 อธิบายในส่วนของต ารวจภู ธรภาค 9 (ภ.9) วัตถุประสงค์ข้อ 1             
ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.07 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 54.06 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 37.84 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร ,             
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.47 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.31 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6  
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.99 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.32 
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ตารางที่ 4.27  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

วัตถุประสงค์/ร้อยละ บช.น. ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9 
1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 69.63 79.72 75.73 73.43 61.76 65.61 75.05 75.43 75.21 75.07 
2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 64.37 56.08 56.61 56.82 54.94 57.08 56.72 59.87 57.42 54.06 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 39.52 42.61 40.86 35.51 36.71 37.10 38.17 40.71 38.63 37.84 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 79.14 74.23 63.33 55.79 73.60 70.61 78.33 53.51 68.29 76.15 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 73.11 68.63 66.72 69.90 76.18 70.09 75.93 52.07 63.78 72.54 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 80.53 75.32 65.43 57.68 74.82 71.96 79.30 56.23 69.76 79.17 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

87.22 85.85 81.84 82.72 81.37 86.12 85.20 83.60 80.37 82.47 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 86.52 84.98 81.80 82.19 80.48 84.38 83.95 82.91 80.42 82.23 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 87.93 86.72 81.87 83.26 82.27 87.86 86.45 84.28 80.32 82.71 
5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

67.63 74.35 74.14 71.49 73.66 78.33 68.50 68.49 74.65 64.31 

     การสร้างเครือข่าย 69.56 77.96 77.70 74.52 76.89 78.70 70.00 70.30 76.15 63.44 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 65.33 73.11 72.00 70.19 71.96 77.07 67.44 67.93 73.15 66.22 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 64.74 73.11 72.85 69.59 71.63 79.00 66.74 66.78 73.96 62.19 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 70.92 73.25 74.03 71.69 74.17 78.56 69.81 68.92 75.31 65.36 
 



 
 

133 

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) 
 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ต่อ) 

วัตถุประสงค์/ร้อยละ บช.น. ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

73.97 75.11 74.85 74.47 74.26 74.11 74.50 74.45 73.44 73.99 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 74.90 76.28 75.96 75.48 75.24 75.05 75.52 75.44 74.25 74.90 
     อุดมคติของต ารวจ 76.94 78.71 78.27 77.73 77.39 77.16 77.85 77.64 76.21 77.00 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 72.72 73.40 73.30 72.99 72.84 72.74 72.95 73.01 72.20 72.65 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 72.18 73.56 73.27 72.83 72.68 72.52 72.92 72.93 71.85 72.43 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันของต ารวจ 73.12 73.62 73.47 73.32 73.13 73.06 73.27 73.22 72.65 72.96 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ      
จุดสกัดของต ารวจ 

71.83 73.07 72.32 72.65 75.24 70.59 70.93 70.46 70.81 70.32 
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4.6  ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)/ต ารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9)  
ตารางท่ี 4.28 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบังคับการต ารวจนครบาล ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 

วัตถุประสงค ์
น.1 น.4 น.9 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.93 1.89 59.25 7.52 2.30 75.19 7.44 2.34 74.44 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.19 1.86 71.94 6.55 1.97 65.48 5.57 2.20 55.69 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.67 1.16 36.73 4.10 1.34 41.02 4.08 1.34 40.81 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.78 1.97 77.80 7.98 1.77 79.81 7.98 1.87 79.81 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.19 1.77 71.86 7.37 1.60 73.73 7.38 1.68 73.75 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.91 2.02 79.11 8.13 1.78 81.27 8.12 1.85 81.21 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.56 0.61 85.54 8.73 0.85 87.38 8.88 0.80 88.77 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.47 0.57 84.75 8.66 0.82 86.64 8.82 0.80 88.19 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.63 0.70 86.33 8.81 0.90 88.12 8.93 0.82 89.35 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับกองบังคับการต ารวจนครบาล ของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) (ต่อ)  

วัตถุประสงค ์
น.1 น.4 น.9 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

6.52 1.08 64.92 7.27 1.63 72.55 6.58 1.54 65.43 

     การสร้างเครือข่าย 6.67 1.17 66.67 7.58 1.38 75.78 6.62 1.73 66.22 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.31 1.35 63.11 7.03 1.81 70.33 6.26 1.88 62.56 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.17 1.29 61.67 6.97 2.17 69.67 6.29 1.94 62.89 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.83 0.97 68.25 7.44 1.51 74.42 7.01 1.10 70.08 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.34 0.60 73.27 7.42 0.49 74.04 7.49 0.42 74.59 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.41 0.92 74.12 7.48 0.82 74.84 7.57 0.77 75.73 
     อุดมคติของต ารวจ 7.57 0.94 75.71 7.72 0.83 77.15 7.79 0.75 77.95 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.23 0.66 72.31 7.28 0.60 72.79 7.31 0.58 73.08 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.13 0.96 71.27 7.24 0.90 72.43 7.28 0.86 72.84 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.30 0.57 72.97 7.30 0.54 73.00 7.34 0.50 73.37 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุด
ตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.27 0.63 72.73 7.12 0.68 71.17 7.16 0.75 71.59 
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  จากตารางที่ 4.28 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บชน.) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.25, น.4                
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.19 และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.44 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี  
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 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
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.54, น.4                  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.38 และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.77 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.92, น.4         
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.55 และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.43 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.27, น.4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.04              
และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.59 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ           
จุดสกัดของต ารวจ น.1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.73, น.4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.17         
และ น.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.59 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)  

วัตถุประสงค ์
ปทุมธาน ี ลพบุรี สิงห์บุรี 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

8.36 1.93 83.64 7.74 2.04 77.36 7.82 1.91 78.15 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.57 2.21 55.71 5.6 2.28 56.00 5.65 2.55 56.54 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.46 1.72 44.60 4.15 1.51 41.47 4.18 1.51 41.75 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.92 1.91 79.15 7.64 2.00 76.39 6.71 2.03 67.14 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.28 1.76 72.84 7.05 1.78 70.53 6.25 1.73 62.51 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8.04 1.86 80.41 7.72 2.06 77.21 6.83 2.11 68.34 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชน ในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.60 1.04 85.88 8.76 0.76 87.53 8.43 0.76 84.14 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.52 0.95 85.18 8.70 0.75 87.03 8.27 0.74 82.73 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.66 1.13 86.58 8.80 0.82 88.04 8.56 0.88 85.56 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) (ต่อ)  

วัตถุประสงค ์
ปทุมธาน ี ลพบุรี สิงห์บุรี 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมี ส่ วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
ที่พักและอาศัย 

7.17 1.44 71.73 7.63 1.39 76.35 7.49 1.33 74.98 

     การสร้างเครือข่าย 7.73 1.50 77.33 7.88 1.45 78.78 7.78 1.40 77.78 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.91 1.78 69.11 7.56 1.50 75.56 7.47 1.53 74.67 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.93 1.83 69.33 7.60 1.82 76.00 7.40 1.63 74.00 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.12 1.22 71.17 7.51 1.60 75.08 7.35 1.57 73.50 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคณุธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.51 0.33 74.98 7.56 0.21 75.51 7.50 0.38 74.85 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.61 0.71 76.10 7.67 0.65 76.72 7.60 0.74 76.02 
     อุดมคติของต ารวจ 7.85 0.66 78.49 7.93 0.55 79.27 7.84 0.70 78.36 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.33 0.56 73.33 7.37 0.53 73.74 7.31 0.58 73.13 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.34 0.82 73.40 7.41 0.78 74.07 7.32 0.83 73.21 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.36 0.48 73.58 7.38 0.45 73.76 7.35 0.50 73.54 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ       
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.29 0.66 72.88 7.30 0.69 73.03 7.33 0.62 73.29 
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  จากตารางที่ 4.29 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.64, 
จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.36 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.15 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี  
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.71 , 
จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.00 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.54 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดปทุมธานี               
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.60, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.47 และ จังหวัดสิงห์บุรี  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.75 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชน           
และมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
85.88, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.53 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
84.14 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 71.73, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.35 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 74.98 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.98, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 75.51 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.85 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ             
จุดสกัดของต ารวจ จังหวัดปทุมธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.88, จังหวัดลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.03 และ จังหวัดสิงห์บุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.29 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)  

วัตถุประสงค ์
ชลบุร ี ฉะเชิงเทรา นครนายก 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
ต ารวจ 

7.43 2.07 74.29 7.70 1.73 77.01 7.59 1.98 75.88 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.48 2.53 54.83 5.57 2.44 55.73 5.93 1.92 59.27 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.22 1.43 42.18 4.07 1.54 40.67 3.97 1.47 39.71 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.32 2.11 63.24 6.55 2.05 65.51 6.12 2.08 61.23 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 5.97 1.76 59.68 6.75 1.81 67.51 7.30 1.83 72.96 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6.53 2.07 65.33 6.79 2.00 67.92 6.30 2.10 63.03 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.42 0.70 84.18 8.36 1.02 83.57 7.77 1.09 77.76 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.37 0.73 83.75 8.36 1.10 83.59 7.81 1.10 78.06 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.46 0.74 84.61 8.36 0.98 83.56 7.75 1.10 77.46 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) (ต่อ)  

วัตถุประสงค ์
ชลบุร ี ฉะเชิงเทรา นครนายก 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ที่พักและอาศัย 

7.62 1.15 76.26 7.84 0.82 78.41 6.78 1.13 67.76 

     การสร้างเครือข่าย 7.72 1.29 77.22 8.07 0.65 80.67 7.52 0.94 75.22 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.50 1.17 75.00 7.67 0.97 76.67 6.43 1.57 64.33 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.73 1.30 77.33 7.79 0.97 77.89 6.33 1.64 63.33 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.55 1.43 75.50 7.84 1.02 78.42 6.82 1.02 68.17 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.48 0.42 74.64 7.50 0.38 74.83 7.52 0.34 75.08 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.57 0.79 75.66 7.60 0.75 75.97 7.63 0.72 76.26 
     อุดมคติของต ารวจ 7.80 0.74 77.99 7.83 0.70 78.28 7.86 0.66 78.55 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.31 0.60 73.11 7.33 0.57 73.32 7.35 0.56 73.47 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.31 0.83 73.15 7.32 0.84 73.16 7.35 0.83 73.50 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.33 0.51 73.33 7.34 0.49 73.42 7.37 0.48 73.65 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.33 0.65 73.32 7.17 0.69 71.73 7.19 0.64 71.90 
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  จากตารางที่ 4.30 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.29, 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.01 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
75.88 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์                   
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
54.83, จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.73 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 59.27 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดชลบุรี                 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.18 , จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.67 และ                  
จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.71 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.18, 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.57 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
77.76 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
76.26, จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.41 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 67.76 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.64, จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 74.83 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.08 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ                
จุดสกัดของต ารวจ จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.32 , จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.73 และ จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.90 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)  

วัตถุประสงค ์
นครราชสีมา สุรินทร์ อ านาจเจริญ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.61 1.80 76.11 6.72 2.15 67.21 7.70 1.88 76.96 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.77 2.45 57.73 5.38 2.54 53.75 5.90 2.45 58.98 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.49 1.41 34.94 3.58 1.34 35.80 3.58 1.14 35.78 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 5.00 1.14 50.01 5.43 2.03 54.32 6.30 2.37 63.03 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.21 2.06 62.15 7.32 2.09 73.22 7.43 2.05 74.33 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.10 1.27 51.03 5.66 1.97 56.61 6.54 2.30 65.40 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับ
บริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.14 1.50 81.44 8.12 1.33 81.10 8.58 0.94 85.65 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.13 1.49 81.30 8.05 1.32 80.51 8.48 0.94 84.76 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.16 1.54 81.56 8.17 1.36 81.69 8.65 1.01 86.54 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) (ต่อ)  

วัตถุประสงค ์
นครราชสีมา สุรินทร์ อ านาจเจริญ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิในชุมชนที่พักและอาศัย 

7.30 1.47 72.77 6.75 1.18 67.58 7.40 1.25 74.14 

     การสร้างเครือข่าย 7.14 1.63 71.44 7.14 1.16 71.44 8.07 0.95 80.67 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.18 1.59 71.78 6.68 1.35 66.78 7.20 1.52 72.00 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.21 1.84 72.11 6.51 1.47 65.11 7.16 1.69 71.56 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.58 1.40 75.75 6.70 1.29 67.00 7.23 1.15 72.33 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ 

7.51 0.36 74.97 7.52 0.34 75.08 7.35 0.58 73.35 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.60 0.74 76.02 7.63 0.72 76.34 7.41 0.90 74.10 
     อุดมคติของต ารวจ 7.85 0.68 78.50 7.86 0.66 78.56 7.61 0.92 76.13 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.34 0.57 73.35 7.34 0.56 73.45 7.22 0.66 72.15 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.35 0.82 73.47 7.34 0.82 73.44 7.16 0.94 71.59 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.35 0.49 73.53 7.36 0.48 73.62 7.28 0.57 72.82 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ 

7.24 0.56 72.38 7.26 0.72 72.64 7.29 0.61 72.93 
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  จากตารางที่ 4.31 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
76.11, จังหวัดสุรินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.21 และ จังหวัดอ านาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 76.96 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี    
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
57.73, จังหวัดสุรินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.75 และ จังหวัดอ านาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 58.98 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา                
มีค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 34.94 , จั งหวัดสุ รินทร์  มีค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 35.80 และ                    
จังหวัดอ านาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.78 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชน                      
และมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 81.44, จังหวัดสุรินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.10 และ จังหวัดอ านาจเจริญ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 85.65 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ                 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 72.77, จังหวัดสุรินทร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.58 และ จังหวัดอ านาจเจริญ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 74.14 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.97, จังหวัดสุรินทร์ มีค่า                  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.08 และ จังหวัดอ านาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.35 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ                
และจุดสกัดของต ารวจ จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.38, จังหวัดสุรินทร์ มีค่า                        
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.64 และ จังหวัดอ านาจเจริญ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.93 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)  

วัตถุประสงค ์
ขอนแกน่ มหาสารคาม หนองบัวล าภ ู

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

6.87 2.15 68.71 5.38 1.78 53.82 6.28 1.99 62.75 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.70 2.17 56.96 5.50 2.46 55.02 5.28 2.40 52.83 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.57 1.24 35.71 3.66 1.07 36.57 3.79 1.39 37.85 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.93 2.44 69.28 7.50 2.08 74.97 7.66 2.01 76.55 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.56 1.92 75.63 7.96 1.53 79.56 7.34 1.72 73.36 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.12 2.33 71.18 7.56 2.13 75.56 7.77 1.96 77.73 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.78 1.08 87.85 7.13 1.86 71.29 8.50 0.84 85.00 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.69 1.00 86.91 7.14 1.75 71.38 8.32 0.81 83.16 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.88 1.17 88.78 7.12 1.95 71.19 8.68 0.93 86.84 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) (ต่อ) 

วัตถุประสงค ์
ขอนแกน่ มหาสารคาม หนองบัวล าภ ู

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมี ส่ วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่
พักและอาศัย 

7.35 1.36 73.52 7.17 1.26 71.73 7.58 1.19 75.75 

     การสร้างเครือข่าย 7.71 1.37 77.11 7.68 1.28 76.78 7.68 1.47 76.78 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.33 1.44 73.33 6.82 1.53 68.22 7.43 1.37 74.33 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.22 1.62 72.22 6.86 1.94 68.56 7.41 1.51 74.11 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.14 1.64 71.42 7.33 1.38 73.33 7.78 1.06 77.75 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.56 0.21 75.57 7.41 0.52 74.05 7.32 0.66 73.16 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.68 0.65 76.79 7.50 0.86 75.01 7.39 1.01 73.92 
     อุดมคติของต ารวจ 7.93 0.55 79.35 7.70 0.84 77.03 7.58 0.96 75.81 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.38 0.53 73.80 7.27 0.64 72.72 7.20 0.76 72.00 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.41 0.77 74.09 7.23 0.89 72.34 7.16 0.93 71.62 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.38 0.45 73.78 7.32 0.55 73.15 7.24 0.63 72.45 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ       
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.14 0.67 71.43 7.08 0.70 70.82 7.07 0.62 70.70 
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  จากตารางที่ 4.32 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.71 
จังหวัดมหาสารคาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.82 และจังหวัดหนองบัวล าภู มีค่าคะแนนเฉลี่ย      
ร้อยละ 62.75 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี 
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.96 
จังหวัดมหาสารคาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.02 และจังหวัดหนองบัวล าภู มีค่าคะแนนเฉลี่ย             
ร้อยละ 52.83 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดขอนแก่น              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.71 จังหวัดมหาสารคาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.57 และจังหวัด
หนองบัวล าภู มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.85 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
87.85 จังหวัดมหาสารคาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.29 และจังหวัดหนองบัวล าภู มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 85.00 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ                 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
73.52 จังหวัดมหาสารคาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.73 และจังหวัดหนองบัวล าภู มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 75.75 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.59 จังหวัดมหาสารคามมีค่า                     
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.05 และจังหวัดหนองบัวล าภู มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.16 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ                 
และจุดสกัดของต ารวจ จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.43 จังหวัดมหาสารคาม                 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.82 และจังหวัดหนองบัวล าภู มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.70 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)  

วัตถุประสงค ์
เชียงใหม ่ ล าปาง แพร่ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

6.63 1.89 66.31 6.52 1.93 65.18 6.53 1.94 65.33 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.54 2.24 55.43 5.98 2.10 59.83 5.60 2.58 55.96 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.66 1.20 36.58 3.81 1.44 38.12 3.66 1.30 36.62 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.19 2.23 71.86 6.98 2.20 69.78 7.02 2.24 70.18 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.73 1.95 67.33 7.21 1.89 72.12 7.08 1.98 70.82 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.35 2.12 73.50 7.08 2.19 70.80 7.16 2.17 71.57 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.75 0.66 87.59 8.45 0.83 84.46 8.63 0.74 86.32 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.56 0.74 85.59 8.29 0.84 82.91 8.46 0.78 84.64 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.96 0.67 89.58 8.60 0.88 86.00 8.80 0.78 88.00 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) (ต่อ)  

วัตถุประสงค ์
เชียงใหม ่ ล าปาง แพร่ 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่
พักและอาศัย 

8.03 0.66 80.31 7.74 1.00 77.37 7.74 0.91 77.33 

     การสร้างเครือข่าย 7.92 0.93 79.22 8.16 0.87 81.56 7.53 1.22 75.33 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.90 0.73 79.00 7.52 1.13 75.22 7.70 0.74 77.00 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 8.17 0.75 81.67 7.64 1.21 76.44 7.89 0.89 78.89 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 8.13 0.64 81.33 7.63 1.12 76.25 7.81 1.07 78.08 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.49 0.42 74.85 7.33 0.63 73.33 7.41 0.52 74.16 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.60 0.79 75.97 7.41 0.97 74.10 7.51 0.87 75.09 
     อุดมคติของต ารวจ 7.83 0.72 78.26 7.59 0.94 75.94 7.73 0.82 77.30 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.33 0.61 73.25 7.22 0.72 72.24 7.27 0.66 72.74 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.33 0.83 73.33 7.16 0.93 71.62 7.26 0.87 72.62 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.34 0.52 73.42 7.27 0.60 72.71 7.31 0.56 73.05 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ       
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.07 0.66 70.74 7.06 0.72 70.64 7.04 0.59 70.40 
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  จากตารางที่ 4.33 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.31, 
จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.18 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.33 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์                  
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
55.43, จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.83 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
55.96 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่                  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.58, จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.12 และ จังหวัดแพร่                    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.62 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
87.59, จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.46 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
86.32 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ                     
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 80.31, จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.37 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
77.33 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม             
ของข้าราชการต ารวจ จังหวัดเชียงใหม่  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.85 , จังหวัดล าปาง                     
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.16 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ                  
และจุดสกัดของต ารวจ จังหวัดเชียงใหม่  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.74 , จังหวัดล าปาง                      
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.64 และ จังหวัดแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.40 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)  

 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
นครสวรรค ์ พิจิตร อุทัยธานี 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.45 2.06 74.54 7.50 2.10 75.04 7.56 2.23 75.57 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.61 2.46 56.10 5.57 2.28 55.69 5.84 2.06 58.35 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.66 1.36 36.59 3.85 1.54 38.48 3.94 1.49 39.44 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.76 2.00 77.64 7.78 2.00 77.83 7.95 1.91 79.51 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.60 1.72 76.00 7.50 1.71 75.03 7.68 1.56 76.76 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.89 1.92 78.86 7.87 1.99 78.65 8.04 1.86 80.39 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.40 0.88 84.07 8.56 0.75 85.48 8.61 0.78 86.06 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.28 0.94 82.84 8.44 0.85 84.43 8.46 0.82 84.59 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.53 0.89 85.30 8.65 0.76 86.53 8.75 0.80 87.53 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) (ต่อ)  

 

วัตถุประสงค ์
นครสวรรค ์ พิจิตร อุทัยธานี 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมี ส่ วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่
พักและอาศัย 

7.02 1.23 70.18 6.93 1.04 69.34 6.60 0.89 65.98 

     การสร้างเครือข่าย 7.31 1.32 73.11 6.91 0.96 69.11 6.78 1.00 67.78 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.81 1.49 68.11 6.71 1.39 67.11 6.71 0.93 67.11 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.87 1.47 68.67 6.76 1.41 67.56 6.40 1.09 64.00 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.08 1.01 70.83 7.36 1.07 73.58 6.50 0.97 65.00 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.33 0.60 73.29 7.55 0.21 75.47 7.48 0.41 74.76 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.41 0.93 74.05 7.68 0.65 76.75 7.58 0.78 75.76 
     อุดมคติของต ารวจ 7.61 0.94 76.13 7.92 0.55 79.17 7.82 0.72 78.24 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.21 0.67 72.07 7.37 0.53 73.68 7.31 0.61 73.11 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.15 0.94 71.52 7.40 0.78 73.98 7.33 0.83 73.27 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.27 0.58 72.67 7.38 0.45 73.76 7.34 0.51 73.39 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ          
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.07 0.69 70.74 7.12 0.73 71.17 7.09 0.83 70.89 
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  จากตารางที่ 4.34 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
74.54, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.04 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
75.57 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์                   
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
56.10, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.69 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
58.35 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดนครสวรรค์                 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.59, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.48 และ จังหวัดอุทัยธานี 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.44 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
84.07, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.48 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
86.06 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ                 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
70.18, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.34 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
65.98 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริ ยธรรม                 
ของข้าราชการต ารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.29 , จังหวัดพิจิตร                     
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.47 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.76 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ                   
และจุดสกัดของต ารวจ จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.74, จังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.17 และ จังหวัดอุทัยธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.89 
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ตารางที่ 4.35 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)  

วัตถุประสงค ์
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.61 1.98 76.10 7.67 1.84 76.67 7.35 2.01 73.51 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.95 2.45 59.48 5.92 2.47 59.17 6.10 2.36 60.96 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.85 1.54 38.48 4.19 1.39 41.90 4.23 1.40 42.27 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.78 2.00 77.83 5.52 1.93 55.24 5.17 1.77 51.72 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.50 1.71 75.03 5.30 1.61 52.96 5.17 1.48 51.74 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.87 1.99 78.65 5.82 1.90 58.21 5.43 1.75 54.29 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับ
บริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.36 0.86 83.55 8.21 1.15 82.05 8.52 0.99 85.20 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.29 0.87 82.89 8.12 1.07 81.16 8.47 0.94 84.67 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.42 0.89 84.20 8.29 1.24 82.93 8.57 1.06 85.72 
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ตารางที่ 4.35 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (ต่อ)  

วัตถุประสงค์ 
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิในชุมชนที่พักและอาศัย 

6.59 0.92 65.91 6.44 1.42 64.44 7.51 1.14 75.10 

     การสร้างเครือข่าย 6.86 0.91 68.56 6.70 1.51 67.00 7.53 1.50 75.33 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.70 0.96 67.00 6.36 1.49 63.56 7.32 1.41 73.22 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.42 1.04 64.22 6.18 1.67 61.78 7.43 1.59 74.33 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.38 1.01 63.83 6.54 1.45 65.42 7.75 1.30 77.50 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ 

7.43 0.51 74.35 7.43 0.48 74.36 7.46 0.49 74.64 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.54 0.86 75.40 7.53 0.83 75.32 7.56 0.85 75.61 
     อุดมคติของต ารวจ 7.74 0.81 77.41 7.76 0.80 77.58 7.79 0.77 77.92 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.30 0.65 72.99 7.29 0.63 72.91 7.31 0.66 73.13 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.28 0.87 72.75 7.28 0.87 72.75 7.33 0.84 73.28 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.32 0.55 73.17 7.32 0.54 73.24 7.32 0.55 73.24 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ งด่ านตรวจ           
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.02 0.73 70.21 7.05 0.65 70.52 7.07 0.73 70.67 
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  จากตารางที่ 4.35 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.10, 
จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.67 และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 73.51 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์                  
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
59.48 , จั งหวัดสมุทรสาคร มีค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 59.17 และ จังหวัดสมุทรสงคราม                    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.96 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดนครปฐม                 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.48, จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.90 และ จังหวัด
สมุทรสงคราม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.27 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
83.55, จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.05 และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 85.20 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ              
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดนครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ย              
ร้อยละ 65.91, จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.44 และ จังหวัดสมุทรสงคราม                    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.10 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม                
ของข้าราชการต ารวจ จังหวัดนครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.35, จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 74.36 และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.64 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ                  
และจุดสกัดของต ารวจ จังหวัดนครปฐม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.21 , จังหวัดสมุทรสาคร                
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.52 และ จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.67 
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ตารางที่ 4.36 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)  

วัตถุประสงค ์
นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.54 1.95 75.39 7.56 1.99 75.58 7.47 2.05 74.65 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.84 2.63 58.42 5.76 2.44 57.60 5.62 2.67 56.25 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.83 1.43 38.32 3.90 1.56 38.98 3.86 1.44 38.59 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.52 2.03 65.23 6.59 2.14 65.90 7.37 2.01 73.74 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.06 1.72 60.64 6.16 1.86 61.63 6.91 1.72 69.08 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6.70 2.10 67.01 6.67 2.18 66.67 7.56 1.96 75.61 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับ
บริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.17 1.03 81.70 7.66 1.74 76.58 8.29 1.41 82.85 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.22 1.02 82.22 7.64 1.80 76.38 8.27 1.39 82.67 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.12 1.12 81.17 7.68 1.71 76.77 8.30 1.42 83.03 
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ตารางที่ 4.36 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) (ต่อ)  

วัตถุประสงค ์
นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิในชุมชนที่พักและอาศัย 

6.63 1.20 66.33 7.89 0.85 78.89 7.87 0.85 78.72 

     การสร้างเครือข่าย 7.37 1.33 73.67 7.72 1.02 77.22 7.76 1.06 77.56 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.40 1.45 64.00 7.73 0.89 77.33 7.81 0.74 78.11 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.19 1.48 61.89 8.06 0.98 80.56 7.94 0.95 79.44 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.58 1.40 65.75 8.04 0.83 80.42 7.98 0.97 79.75 
6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ 

7.36 0.61 73.64 7.45 0.45 74.51 7.21 0.75 72.16 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.45 0.96 74.55 7.55 0.81 75.50 7.27 1.09 72.68 
     อุดมคติของต ารวจ 7.65 0.91 76.46 7.79 0.76 77.90 7.43 1.05 74.27 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.23 0.72 72.31 7.30 0.62 72.96 7.13 0.81 71.33 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.21 0.89 72.07 7.29 0.86 72.94 7.05 0.97 70.53 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.28 0.60 72.77 7.32 0.53 73.21 7.20 0.67 71.96 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ งด่ านตรวจ            
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

7.11 0.64 71.08 7.06 0.73 70.61 7.07 0.75 70.74 
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  จากตารางที่ 4.36 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
75.39, จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.58 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
74.65 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์                  
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 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
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ย               
ร้อยละ 81.70, จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.58 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 82.85 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ               
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนน
เฉลี่ ยร้อยละ 66.33 , จังหวัดชุมพร มีค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 78.89 และ จังหวัดระนอง                      
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.72 
   วัตถุประสงค์ข้อที่  6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม               
ของข้าราชการต ารวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.64, จังหวัดชุมพร                    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.51 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.16 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ                
และจุดสกัดของต ารวจ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.08, จังหวัดชุมพร              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.61 และ จังหวัดระนอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.74 
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ตารางที่ 4.37 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)  

วัตถุประสงค ์
สงขลา ปัตตานี สตูล 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

1. ความเช่ือมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.31 2.03 73.11 7.51 1.87 75.08 7.70 1.82 77.03 

2. ความเช่ือมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.40 2.42 54.02 5.54 2.36 55.44 5.27 2.60 52.73 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 3.76 1.55 37.55 3.88 1.53 38.84 3.71 1.57 37.14 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 7.45 1.81 74.49 7.30 1.87 72.95 8.10 1.66 81.03 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.13 1.44 71.26 7.06 1.44 70.58 7.58 1.39 75.79 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.75 1.57 77.47 7.65 1.59 76.53 8.35 1.48 83.50 
4. ความเช่ือมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจ
ในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.58 1.50 85.81 7.92 1.54 79.15 8.25 1.34 82.46 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.57 1.50 85.68 7.87 1.53 78.73 8.23 1.28 82.27 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.59 1.51 85.93 7.96 1.57 79.56 8.27 1.39 82.65 
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ตารางที่ 4.37 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับต ารวจภูธรจังหวัด ของต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) (ต่อ)  

วัตถุประสงค ์
สงขลา ปัตตานี สตูล 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

6.52 0.60 65.21 6.42 1.46 64.18 6.35 0.96 63.53 

     การสร้างเครือข่าย 6.59 0.77 65.89 6.29 1.42 62.89 6.16 1.25 61.56 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.67 0.72 66.67 6.34 1.50 63.44 6.86 1.34 68.56 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.34 0.58 63.44 6.32 1.61 63.22 5.99 1.30 59.89 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.48 0.56 64.83 6.72 1.58 67.17 6.41 0.93 64.08 
6. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ยวกับการมีคุณ ธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.39 0.60 73.85 7.54 0.21 75.44 7.27 0.69 72.67 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.47 0.94 74.72 7.68 0.65 76.77 7.32 1.03 73.20 
     อุดมคติของต ารวจ 7.66 0.90 76.59 7.92 0.55 79.24 7.52 1.00 75.15 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.27 0.71 72.72 7.36 0.53 73.62 7.16 0.76 71.61 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.23 0.91 72.26 7.39 0.77 73.86 7.12 0.95 71.16 
     การแก้ไขปัญหาทุจรติคอร์รัปช่ันของต ารวจ 7.30 0.59 72.96 7.37 0.45 73.71 7.22 0.65 72.21 
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ งด่านตรวจ            
จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ 

7.03 0.59 70.30 7.11 0.65 71.08 6.96 0.65 69.58 
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 จากตารางที่ 4.37 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 
  วัตถุประสงค์ข้อ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.11, 
จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.08 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.03 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์                      
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
54.02, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.44 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ย                     
ร้อยละ 52.73 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จังหวัดสงขลา                  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.55, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.84 และ จังหวัดสตูล                    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.14 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.81, 
จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.15 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.46 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ              
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
65.21, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.18 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
63.55 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม                 
ของข้าราชการต ารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.85, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 75.44 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.67 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ                
และจุดสกัดของต ารวจ จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.30, จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.08 และ จังหวัดสตูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.58 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาตาม โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

1. เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

2. เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3. เพ่ือศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 

4. เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ  

(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

5. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

6. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 

7. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ต ารวจ 

ซึ่งการวิจัยนี้มีการศึกษาเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) 

ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา  (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  และคดียาเสพติด) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน  

2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 

3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 

4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ  (Front 

Office) และนอกสถานีต ารวจ จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
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 1) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทางการยกระดับ              
การบริการประชาชนของสถานีต ารวจ 

 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะปฏิบัติหน้าที่มี
การพูดคุยกับประชาชน เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน 

 3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ เน้นงานบริการช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

5. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 

 1) การสร้างเครือข่าย 

 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

 3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 

6. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 

 1) มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 

 2) อุดมคติของต ารวจ 

 3) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 

 4) จรรยาบรรณของต ารวจ 

 5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจ
และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561                     
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 13,050 คน มีดังนี้ 
 

5.1 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย  (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย                
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)                         
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 72.66 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)                   
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 79.72 

และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อ
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ชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธร               
ภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 61.76 

 

5.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้ต้องหา  (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย 
ต่อทรัพย ์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  คิดเป็นร้อยละ 
57.39 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 64.37 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 54.06  

 

5.3 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
 ภาพรวมความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 38.76 โดยหน่วยงาน

ที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธร
ภาค 3 (ภ.3) คิดเป็นร้อยละ 35.51 หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 42.16 

 ด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 69.29 โดยหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมมากที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.)  
คิดเป็นร้อยละ 79.14 และหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 53.51 

 ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 68.89 โดยหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 
76.18 และหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธร                 
ภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 52.07 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 71.01 โดยหน่วยงานที่มีระดับ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
(บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 80.53 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 56.23 
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5.4 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนใน 
การให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ  
(งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  ภาพรวมความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ  

(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 83.67 โดยหน่วยงานที่มีความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ  (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ)                   
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 87.22 

หน่วยงานที่มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ  (Front 

Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, 
งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 80.37 

  ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 82.98 โดยหน่วยงาน
ที่มีระดับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจมากที่สุด  คือ 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 86.52 และหน่วยงานที่มีระดับความเชื่อมั่น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจน้อยที่สุด  คือ ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)               

คิดเป็นร้อยละ 80.42 

  ด้านการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ  คิดเป็นร้อยละ 84.37                        
โดยหน่วยงานที่มีระดับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจมาก
ที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 87.93 และหน่วยงานที่มีระดับ              
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจน้อยที่สุด  คือ ต ารวจภูธร
ภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 80.32 

 

5.5 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนใน 
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

   ภาพรวมความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ  

ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย คิดเป็นร้อยละ 71.55 โดยหน่วยงาน 

ที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)                     
คิดเป็นร้อยละ 78.33 และหน่วยงานที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจ
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ชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยน้อยที่ สุด            
คือ ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 64.31 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

 ด้านการสร้างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 73.52 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การสร้างเครือข่ายมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) คิดเป็นร้อยละ 78.70 และหน่วยงานที่มี
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 
63.44 

 ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 70.44 โดยหน่วยงานที่มี
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากที่สุด  คือ                    
ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) คิดเป็นร้อยละ 77.07 และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ                 
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
คิดเป็นร้อยละ 65.33 

 ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 70.06 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากที่สุด  คือ ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)                       

คิดเป็นร้อยละ 79.00 และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)  คิดเป็นร้อยละ 62.19 

 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.20 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) คิดเป็นร้อยละ 78.56 

และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนน้อยที่สุด  คือ 
ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 65.36 

 

5.6 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ  
คิดเป็นร้อยละ 74.31 โดยหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจมากที่สุด คือต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 75.11 และหน่วยงานที่มี
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจน้อยที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 73.44 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ด้านมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 75.30 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 76.28 

และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธร
ภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 74.25  
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 ด้านอุดมคติของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 77.49 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
อุดมคติของต ารวจมากที่สุด คือต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 78.71 และหน่วยงานที่มี
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับอุดมคติของต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 
76.21  

 ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ  คิดเป็นร้อยละ 72.88 โดยหน่วยงานที่มีระดับ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจมากที่สุด  คือ ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)                           
คิดเป็นร้อยละ 73.40 และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 72.20  

 ด้านจรรยาบรรณของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 72.72 โดยหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของต ารวจมากที่สุด  คือต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 73.56                      

และหน่ วยงานที่ มี ระดับความ พึงพอใจ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณของต ารวจน้ อยที่ สุ ด  คือ                           
ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 71.85 

  ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 73.18 โดยหน่วยงานที่มี
ระดับความพึงพอใจ เกี่ ยวกับการแก้ ไขปัญหาทุจริ ตคอร์ รั ปชั่นของต ารวจมากที่ สุ ด  คือ                       
ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 73.62 และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจน้อยที่สุด คือต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 
72.65  

 

5.7 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ      
จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ 

 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 
คิดเป็นร้ อยละ  71.40 โ ดยหน่ วยงานที่ มี ระดับความ พึงพอใจ เกี่ ย วกับการตั้ งด่ านตรวจ                          
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 75.24                     

และหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ                   
น้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 70.32 

 

5.8 อภิปรายผล 
5.8.1 อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในด้านต่าง ๆ 

สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่สุด คือ พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถอธิบายให้ผู้ เสียหายเข้าใจ          
อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 75.54 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนมองเห็นความส าคัญ       
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านการสอบสวนซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ       
ด้านกฎหมายอย่างถ่องแท้และอธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจข้อกฎหมายของคดีที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
การปฏิบัติงานเช่นนี้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยผู้เสียหายสิทธิตามปฏิญญาสากลและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาว่าด้วยหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมแก่                 
ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจโดยไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม การได้รับการทดแทนความเสียหายโดยผู้กระท าความผิด 
การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ และการให้ความช่วยเหลือ  พร้อมกันนี้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะต้องมีการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายตามสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจ า  
เช่น กฎหมายด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายฟอกเงิน  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน 
การก่อการร้าย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ให้กับพนักงาน
สอบสวนและต้องมีการเน้นย้ าสร้างจิตส านึกการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่              
ให้ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้เสียหายหรือประชาชนที่เข้ามารับบริการจะมีฐานะยากจนหรือ
ร่ ารวย ควรให้การอ านวยความยุติธรรมที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันซึ่งเป็นไปตามหลักการอ านวย
ความยุติธรรมในคดีอาญา ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลง 1 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาในทุกกระบวนการ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการพัฒนางาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร 
สุวรรณ และคณะ (2557) เรื่องความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน                 
ประจ าบัญชี 2557 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ได้แก่ 
พนักงานสอบสวนควรแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายได้ทราบเป็น
ระยะ พนักงานสอบสวนควรท าการสอบสวนให้รวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด    
รวมทั้งการออกหมายจับและการส่ งฟ้องศาล พนักงานสอบสวนควรด าเนินการสอบสวนและ                
ปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยานอย่างเป็นความลับ พนักงานสอบสวนควรน าเทคโนโลยีต่าง ๆ         
มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวน  รวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์                     
พนักงานสอบสวนควรมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะ
อาชญากรรมในรูปแบบใหม่และสามารถให้ค าแนะน าข้อกฎหมายให้ผู้เสียหายได้  พนักงานสอบสวน
ควรพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยที่ดีและให้ความเป็นกันเองกับประชาชน  ที่อยู่ในฐานะผู้เสียหายและ



171 

 

พนักงานสอบสวนควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด       
โดยต้องมีความเป็นธรรมและเป็นกลางทางการด าเนินคดี 

 นอกจากนั้นจากงานวิจัยของวิทยา ราชแก้ว (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต ารวจฝ่ายสืบสวน  กองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคือควรสอบถามปัญหาของงานที่ท าและสวัสดิการ
ที่พักอาศัยให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่และการพัฒนางานโดยจัดให้มีการส่งไปอบรม
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ และการก่ออาชญากรรมในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนา 
ตามเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                                    

  ส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือพนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อ
การให้บริการหมายถึง พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีท่ีมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
สอดคล้องกับปัจจุบันนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเกิดภาวะการขาดแคลนพนักงานสอบสวนก็ว่าได้    
สืบเนื่องมาจากการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนไปอยู่สายงานอ่ืนและตั้งแต่งผู้ไม่เคยปฏิบัติงานสอบสวน
มาท าหน้าที่สอบสวน จึงท าให้พนักงานเกิดความเครียดเพราะมีปริมาณงานมากงานล้นมือ บางรายก็
ฆ่าตัวตาย บางรายก็ขอลาออก หรือบางจังหวัดมีการยื่นใบขอลาออกเกือบทั้งจังหวัด ยกตัวอย่าง
จังหวัดพัทลุง ซึ่งปรากฏตามข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และตามสื่อประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ผลการวิจัย
ที่มีพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอนี้ส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริการคือพนักงานสอบสวนและผู้รับบริการคือ
ประชาชนผู้เสียหายจึงท าให้การด าเนินคดีเป็นด้วยความล่าช้าซึ่งจะส่งกระทบต่อการอ านวย  
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในที่สุด 

  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมาก
ที่สุด คือพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไป ตรงมา ไม่แสวงผลประโยชน์อัน 
มิควรได้ คิดเป็นร้อยละ 58.59 แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหามีความเชื่อในกระบวนการด้านยุติธรรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติในระดับที่เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องความเชื่อมั่นของประชาชน             
ทุกกลุ่มและทุกระดับนับเป็นประเด็นส าคัญที่ภาครัฐควรให้ความส าคัญตามที่องค์กรแห่งความร่วมมือ
ก า ร พัฒนาทา ง เ ศ รษฐกิ จ  (Organization for Economic Corporation and Development: 

OECD) ได้ให้ความส าคัญกับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐบาลเป็นอย่างมาก                

โดยเห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพ้ืนฐานของความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐ และเป็นกุญแจน าไปสู่ธรรมาภิบาลที่ดี 
  ประเด็นความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาน้อยที่สุด คือพนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวน
อย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 55.77 ซ่ึงหมายถึง พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนล่าช้า 
สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด  คือพนักงานสอบสวน 
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มีเพียงพอต่อการให้บริการ หมายถึง พนักงานสอบสวนไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่มีการแจ้งความ 
ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผลการวิจัยที่มีพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอนี้ส่งผลกระทบทั้งผู้ให้บริการคือ
พนักงานสอบสวนและผู้รับบริการคือประชาชน จึงท าให้การด าเนินคดีเป็นด้วยความล่าช้าการท าส านวน
สอบสวนของพนักงานสอบสวนมีเงื่อนเวลาในการท าภายใน  48 ชั่วโมง และในกรณีผู้ต้องหาหรือผู้ถูก
จับกุมเป็นเด็กและเยาวชนจะมีเวลาในการท าภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งคดีบางคดีเป็นคดีที่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อนต้องใช้เวลาในการสืบเสาะแสวงหาพยานหลักฐาน และถ้าพนักงานสอบสวนท าส านวนคดี
ละหลวมก็จะส่งผลกับรูปคดีเป็นอย่างมาก 

   3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนประเด็นที่
ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด คือ เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวภัยว่า
จะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 36.53 แสดงให้เห็นว่า
มีการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งให้ความส าคัญใน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกตัวอย่างโครงการประชารัฐร่วมใจดูแล 
ความปลอดภัยบ้านประชาชน การเปิดแอปพลิเคชั่น “Police i lert u” การสร้างเครือข่าย การรับรู้
ปัญหา การมีส่วนร่วมและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การให้ความรู้กับประชาชนใน
การป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออาจน าเทคโนโลยี อาทิ 
กล้องวงจรปิดช่วยในการป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรม การบันทึกรูปพรรณของคนร้าย  

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อีกด้วย  

   และจากผลความหวาดกลัวภัยว่าจะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายใน
เวลากลางคืนอยู่ในระดับน้อย สืบเนื่องจากที่มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ 
การป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมนั้นส่งผลให้ประชาชนชนจะมีความระมัดระวังตนเองใน 
การแต่งกาย ทรัพย์สินที่มีมูลค่า รวมทั้งการไม่เปิดช่องโอกาสที่จะก่อให้เกิดเหตุหรือภัยอาชญากรรม
กับตนเองจากบุคคลแปลกหน้าในเวลากลางคืนได้ 
   ส าหรับพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 3 จะเห็นได้ว่าผลการส ารวจความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของประชาชน
มีความผกผันกัน เนื่องมาจากบริบททางสังคม วิถีทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเป็นอยู่แบบ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือคนในชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูด การรวมตัวอยู่กันเป็น
กลุ่มเสมือนเครือญาติพ่ีน้อง และมีบริบททางสังคมแบบการรวมกลุ่มกันในชุมชนอย่างเข้มแข็งส่งผลให้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน จะสามารถป้องกันภัยและกระจาย
ข่าวได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้สึกถึงความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมใน
ระดับน้อย ถึงแม้ระดับประสิทธิภาพการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมจะอยู่ในระดับน้อย 
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   พ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 7 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด จากผลการส ารวจ
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของประชาชนนั้น พบว่าลักษณะสังคมในพ้ืนที่มีความเป็นสังคมเมืองสูงและ 
ความเป็นระบบสังคมอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการเคลื่อนย้ายของผู้คน
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะชนชั้นแรงงาน จึงมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลากหลาย
ชนชั้นอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งในปัจจุบันการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่มี
ความรุนแรง กลุ่มคนในสังคมเมืองที่มีความสามารถในการเข้าถึงสื่อ ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว   
จะซึมซับข้อมูลเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งส่งผลให้เกิดความรู้สึกกลัวภัยอาชญากรรมสูงขึ้นตามไปด้วย  
   และในพ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 1, 2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด เนื่องจาก 
การป้องกันอาชญากรรมและการปราบปรามอาชญากรรมไม่ เป็นไปในทางทิศเดียวกัน กับ 
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ซึ่งเป็นผลมาจากภายในพ้ืนที่มีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณมากขึ้น บริบททางสังคม วัฒนธรรมและ  
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่นี้จึ งมีความหลากหลาย ซับซ้อน และส่งผลให้สังคมมี 
ความไร้ระเบียบ ประชาชนจึงเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกิดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
มากกว่าประชาชนพื้นที่อ่ืน 

 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยในต่างประเทศที่ให้ความส าคัญกับการใช้อุปกรณ์
และเทคโนโลยีในการช่วยป้องกันและสืบสวนอาชญากรรมโดย Matthew P.J.Ashby (2017) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การใช้ประโยชน์ของกล้อง CCTV เพ่ือเป็นเครื่องมือในวิเคราะห์เชิงประจักษ์ในการสืบสวน
อาชญากรรม (The value of CCTV surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal 

Analysis ) ผลการวิจัยพบว่า มีการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือป้องกัน
อาชญากรรมจ านวนมาก แต่ยังต้องตระหนักว่ากล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบสวนด้วย 

การศึกษาครั้งนี้จึงได้พยายามที่จะระบุว่ากล้องวงจรปิดนี้มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์อาชญากรรมในประเทศอังกฤษในช่วงปี  พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558  กล้องวงจรปิด 
เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่เพ่ิมข้ึนอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรม
ยกเว้นการครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับอาชญากรรมหลายประเภท แต่อย่างไรก็ตามประโยชน์ของกล้องวงจรปิดมีข้อจ ากัดหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องวงจรปิดที่มีจ านวนจ ากัดไม่ครอบคลุมพ้ืนที่สาธารณะ และมีการกล่าวถึง
ค าแนะน าหลายประการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้กล้องวงจรปิดในการสืบสวนให้มากขึ้น   

 ประเด็นที่ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยมากที่สุด คือเมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย  
ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 41.07 จากผลการวิจัย         
จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความหวาดกลัวการเกิดอาชญากรรม การขโมยทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืน
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มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ ไม่สามารถมองเห็นผู้ร้ายได้ชัดเจน การป้องกันตนเองจาก              
ภัยอันตรายท าได้อย่างจ ากัด เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจออกตรวจตราในเวลากลางคืนไม่ทั่วถึง
สืบเนื่องจากการขาดแคลนก าลังพลไม่เพียงพอประกอบกับประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานนับล้านคนซึ่งความรู้สึกหวาดกลัวภัยมาจากปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น  ที่พักอาศัยเป็น
ชุมชนแออัดเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพยาติด หรือที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานบันเทิงกลางคืน อยู่บริเวณที่ตั้ง
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ บริเวณนี้จะมีผู้พักอาศัยเป็นแรงงานต่างด้าว
แทบทั้งนั้น จึงท าให้ประชาชนมีความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ                         

Eva Krulichoya (2018) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมกับการ
รับรู้ความเสี่ยงในประเทศยุโรป (The relationship between fear of crime and risk perception 

across Europe ) ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความกลัว
อาชญากรรมในทุกประเทศท่ีท าการวิเคราะห์แม้ว่าความสัมพันธ์จะแตกต่างกัน โดยประเทศท่ีมีอัตรา     
การตกเป็นเหยื่อที่สูงขึ้นแสดงถึงความสัมพันธ์ในระดับต่ าระหว่างความกลัวอาชญากรรมและการรับรู้
ความเสี่ยง ในขณะที่ประเทศที่มีอัตราการตกเป็นเหยื่อที่ต่ ากว่ามีการรับรู้ความเสี่ยงมีบทบาทส าคัญใน 
การสร้างความกลัวอาชญากรรม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับจากการสังเคราะห์ข้อมูลของ  Zedner 

(1997  อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551) พบว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยทางด้านสังคมที่น่าสนใจ ได้แก่ ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิต ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นประเด็นคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
มากกว่าคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่ว  ๆ ไป ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมกับการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมท าให้ผู้ชายรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
น้อยกว่าผู้หญิง 

 นอกจากนั้นยังรวมไปถึงความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับสถานการณ์แวดล้อม  

โดยทั่วไปค าถามในการส ารวจการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักจะถามว่า “คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหน
เมื่อต้องเดินผ่านบริเวณบ้านพักของตนในเวลากลางคืน” ซึ่งจะต้องแยกองค์ประกอบรายละเอียด             
ของสถานการณ์แวดล้อมออกมาเป็นประเด็นย่อย ๆ  ได้แก่  ประเด็นเกี่ยวกับเ พ่ือนบ้ าน  
ลักษณะแวดล้อมต่าง ๆ ความรู้สึกหวาดกลัวความมืด การรับรู้ต่อความรู้สึกอ่อนแอในใจ ความรู้สึก                
ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสถานที่นั้นมาก่อน หรือเมื่อเดิน
ถนน บนรถโดยสารสาธารณะ และเมื่ออยู่บ้าน ฯลฯ ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึก
อ่อนแอ โดยนักวิชาการ คือ Hale (1996) ศึกษาพบว่า การสร้างความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม       
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความอ่อนแอหรือความรู้สึกไม่มั่นคง  โดยค านวณจากการรับรู้ อัตรา            
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความเสี่ยง ผลจากการส ารวจเหยื่อ
อ าชญากร ร ม  พบตั ว แป ร  2 ตั ว  มี ค ว ามสั ม พัน ธ์ ใ น ท า งต ร ง กั น ข้ า ม ร ะหว่ า ง กั น คื อ                           
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“ความรู้สึกหวาดกลัว” กับ “ความเสี่ยง” กล่าวคือชายหนุ่มวัยท างานที่ใช้ชีวิตเสเพลนอกบ้าน 

โดยเฉพาะผู้ที่ชอบเที่ยวตามสถานเริงรมย์ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มที่มี “อัตราความเสี่ยง” สูงสุดต่อ 
การประสบอาชญากรรมแต่กลับเป็นกลุ่มที่มี “ความรู้สึกหวาดกลัว” ต่ าสุด ขณะที่หญิงชราแสดง 
“ความรู้สึกหวาดกลัว” สูงสุด แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมี “อัตราความเสี่ยง” ต่ าสุด (Hough, 1995 

อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551) 

 รวมทั้งความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับเพศ การส ารวจอาชญากรรมของประเทศ 
สหราช-อาณาจักร (British Crime Survey หรือ BCS) ปี ค.ศ.1996 พบว่า ในสถานการณ์เดียวกัน
เพศหญิงกับเพศชายมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมแตกต่างกัน  โดยผู้หญิงร้อยละ 58                    
รู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างยิ่งเมื่อต้องเดินตามล าพังในเวลากลางคืน ขณะที่ความรู้สึกดังกล่าว
เกิดข้ึนกับผู้ชายเพียงร้อยละ 12 เท่านั้นและความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับลักษณะทางกายภาพ
แวดล้อม ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผูกติดกับสภาพความเป็น
สังคมเมือง ขณะเดียวกันก็มีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมแคบ ๆ ทรุดโทรมที่มีไฟสลัว ๆ ตึกรามบ้าน
ช่องที่มีการขีดเขียนภาพและค าตามผนังตึก อาคารที่พักสูง ๆ ที่ทรุดโทรม มุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่วสุม 
มีคนเมาสุราเดินไปมา และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมิตร 

 ด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น              
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถลดช่องว่างในการกระท าความผิด โดยออกตรวจพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัดและออก
เยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 72.09 สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการป้องกั น 
อาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม หมายถึง การจัดการกับพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิด 
อาชญากรรม ได้แก่ การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ การติดป้ายสัญลักษณ์การป้องกันพ้ืนที่อันตราย 

(พ้ืนที่เปลี่ยวพ้ืนที่ล่อแหลม) การจัดวางผังเมือง  การออกแบบที่อยู่อาศัยและการจัดให้มีระบบ 
การรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นการปิดกั้นโอกาสที่ผู้กระท าผิดจะเข้าถึงบุคคลหรือ
ทรัพย์ รวมถึงการสร้างความสะดวกในการเฝ้าระวังและการติดตามผู้กระท าความผิดเมื่อเกิด
อาชญากรรมขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันท์นภัส วงษ์พาณิทอักษร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีต ารวจตามโครงการโรงพักเพ่ือประชาชน:
ศึกษากรณีสถานีต ารวจบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการ
โรงพักเพ่ือประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเรียงตามล าดับคะแนนได้แก่  ด้านการอ านวย 
ความยุติธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ด้านการควบคุมและ
จัดการจราจร ด้านการปรับปรุงสถานที่ท าการและสภาพแวดล้อม  ด้านการบริการทั่วไปและ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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  ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขยายผลจับกุมตัวการ เครือข่ายหรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 71.36 สอดคล้องกับการท างานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ                    
ที่ก าชับให้หน่วยงานในสังกัดปราบปรามอาชญากรรมอย่างเคร่งครัด ในการแถลงข่าวการขยายผล 
การจับกุมผู้ต้องหารายใหญ่ของแก๊งยาเสพติดล็อตใหญ่ของต ารวจภูธรภาค 1 จับยาบ้า 11.6 ล้านเม็ด 
ไอซ์ 700 กิโลกรัม (โพสต์ทูเดย์, 2561) ความสามารถในการจับกุมผู้กระท าความผิดได้ถึงต้นเหตุและ
ขยายผลการจับกุมเครือข่ายนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  
ใน การบูรณาการการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ สอดคล้องกับกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมใน  
การจัดระบบต่าง ๆ ที่มตี่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดท าฐานข้อมูลสถิติและข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการป้องกัน
อาชญากรรม  รวมทั้งการบูรณาการและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้อง 
ในการป้องกันอาชญากรรมโดยให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานและรู้ช่องทาง 
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 

            ส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด  คือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการใช้
เทคโนโลยีในการน าจับคนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติดหน้ารถ
สายตรวจ กล้องติดหมวกกันน๊ อค GPS การรับแจ้ ง โดยใช้ แอพลิ เ คชั่ น  ในสมาร์ทโฟน                      
(Police i lert u) คิดเป็นร้อยละ 65.94 ซึ่งในประเด็นนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรต้องมีการพัฒนา
งานในส่วนนี้มากยิ่งข้ึนเนื่องจากการก่ออาชญากรรมในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาการและมีความซับซ้อน
เป็นอย่างมากจึงต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเพ่ือพัฒนางานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้
มากยิ่งขึ้นตามแนวคิดการป้องกันอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม (Crime Prevention through 

Environment) ที่ได้ให้ความส าคัญกับมาตรการการติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือ
สร้างความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเป็นการข่มขู่ ยับยั้ง
คนร้ายให้รู้สึกหวาดกลัวนอกจากนั้นควรจะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกล้อง  CCTV ระหว่างหน่วย
ราชการหรือกล้อง CCTV เคลื่อนที่ เ พ่ือง่ายต่อการสังเกตการณ์และประเมินสถานการณ์ใน 
การเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ หากเห็นว่ามีความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นและสอดคล้องกับ
งานวิจัยในต่างประเทศของMatthew P.J.Ashby (2017) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ของกล้อง 
CCTV เพ่ือเป็นเครื่องมือในวิเคราะห์เชิงประจักษ์ในการสืบสวนอาชญากรรม (The value of CCTV 

surveillance Camera as an Investigative Tool:An Empiracal Analysis ) ผลการวิจัยพบว่ามีการวิจัย
เกี่ยวกับประโยชน์ของวงจรโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือป้องกันอาชญากรรมจ านวนมาก กล้องวงจรปิด
เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับโอกาสในการก่ออาชญากรรมที่เพ่ิมข้ึนอย่างมากในทุกประเภทอาชญากรรม
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ยกเว้นการครอบครองอาวุธและการฉ้อโกง และกล้องวงจรปิดเป็นเครื่องมือสืบสวนที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับอาชญากรรมหลายประเภทด้วยเช่นกัน  

 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ  (งานจราจร, 

งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจประเด็นที่ประชาชนให้  
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ห้องน้ ามีความสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ 83.73  
แสดงให้เห็นว่าการที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินโครงการปฏิรูปสถานีต ารวจระยะเร่งด่วนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวทางของโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน (โรงพัก               
เพ่ือประชาชน) ในระยะที ่4 (พ.ศ. 2559-2563) ด้านการให้บริการทั่วไปในกิจกรรมที่ 5 ด้านการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและสถานที่ ส่วนในประเด็นที่ประชาชน
ให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือมีที่จอดรถเฉพาะส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ คิดเป็นร้อยละ 
82.13 สาเหตุที่สถานีต ารวจมีที่จอดรถเฉพาะส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ไม่เพียงพอ             
สืบเนื่องมาจากสถานที่ตั้งสถานีต ารวจมีพ้ืนที่จ ากัดที่ดินมีราคาแพงส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่มี
งบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะสถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาลและสถานี
ต ารวจภูธรเมืองของจังหวัดใหญ่และมีความเจริญด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ
พัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน (โรงพักเพ่ือประชาชน) ในระยะที่  4 (พ.ศ. 2559-2563)                     
ด้านการให้บริการทั่วไปในกิจกรรมที่ 8 ให้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการจึงจะ
สามารถน ามาปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อไป 

 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจประเด็นที่ประชาชนให้  
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 85.28 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส  ปฏิบัติงานเชิงรุกเพ่ือสร้าง 
ความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community 

policing) เป็นการป้องกันอาชญากรรมแนวใหม่ ต ารวจกับประชาชนจะต้องท างานร่วมกันโดยใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมได้ การท างานหน่วยงานต ารวจต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสุจริตชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนนั้น ๆ ส่วนประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจ  มีการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรอย่างเคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล คิดเป็นร้อยละ 83.17  
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  ผลการวิจัยเชิงปริมาณมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับค าถามปลายเปิดของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ   

ปฏิบัติ ง านอย่ า ง เต็มที การ ให้บริ การสะดวกเนื่ องจากเป็นการ ให้บริ การแบบจุ ด เ ดี ยว                               

(One-stop Service) เจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้ค าแนะน า ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่าง
ดีสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
  5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 

  ด้านการสร้างเครือข่ายประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด  คือ                
ท่านเคยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                  

หรือภาคเอกชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 75.04 

  ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด  คือท่านได้ร่วมกับต ารวจใน 
การเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.48 

  ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชน
เห็นด้วยมากที่สุด คือท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในการป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.40 

     ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิด
วางแผนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคน
ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 69.30 

  ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วย
มากที่สุด คือท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนบ้านอันน าไปสู่การระบุปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.87 

  ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
และประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 69.03 

  ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยมาก
ที่สุด คือ ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 73.13  
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  ส่วนประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือท่านสามารถเชิญชวน
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุ มชน 

คิดเป็นร้อยละ 71.43 

 จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนใน 
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่ พักและอาศัยไม่ว่าจะเป็น  
ด้านการสร้างเครือข่ายด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนด้านการรับรู้ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชนด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมีความส าคัญอย่างยิ่ง  สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community Policing   Theory) ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปรับบทบาทใหม่
ส าหรับต ารวจท้องที่ทั้งหมดกล่าวคือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีบทบาทในการวางแผน สนับสนุน และให้ค าปรึกษา
แก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม และตามกรอบแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมที่ให้การป้องกัน
อาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนจากทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรมโดยการรับทราบสถานการณ์แนวโน้ม
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ือน าไปสู่การวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ต่อไป 

นอกจากนั้นส่งเสริมการด าเนินงานและบูรณาการเครือข่ายที่จัดตั้งไว้แล้ว เช่น เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนเพ่ือแจ้งข่าวให้เบาะแสด้านอาชญากรรม  
เป็นต้น หรืออาจส่งเสริมให้มีการจัดตั้งตู้ยามต ารวจชุมชน (โคบัง)  ในการป้องกันอาชญากรรม 
ตามผลการวิจัยของชนณรงค์ วันชา (2560) เรื่องรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามต ารวจชุมชน  

(โคบัง) ในการป้องกันอาชญากรรมของต ารวจภูธรภาค 4 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบหนึ่งของตู้ยามต ารวจ
ชุมชนคือปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพตู้ยามต ารวจชุมชน  

(โคบัง) แต่ยังมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในการที่อาสาสมัครต ารวจได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่
ความรู้และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องการ
พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และสามารถเชิญชวนประชาชนให้
เข้ามาม ีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนจากผลการวิจัย
อาสาสมัครต ารวจในชุมชนมีความพึงพอใจน้อยสุด 

  6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ 

  ด้านมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ  

เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 75.70  

  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ หน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วย                         
ความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คิดเป็นร้อยละ 74.98  
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  ด้านอุดมคติของต ารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของ
ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 79.00 

  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความไม่ประมาท คิดเป็นร้อยละ 74.33 

  ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด  คือ  

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 74.64 

  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่ สุ ด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความรับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ70.84 

  ด้ านจรรยาบรรณของต า รวจประ เด็ นที่ ป ระชาชนพึงพอใจมากที่ สุ ด  คือ                     
เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 73.51  

   ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความรุนแรง 
ในการปฏิบัติหน้าที ่ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.33  

  ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด 

คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมายคิดเป็น                 
ร้อยละ 77.56  

  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.96 

  จากผลการวิจัย ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
การยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชน  เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนเจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตร
และสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
หรือผิดกฎหมายแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ยกตัวอย่าง กรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความมีความอดทนอดกลั้น 
ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อการยั่วยุทางอารมณ์สอดคล้อง กับเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  

เหตุเกิดในความรับผิดชอบของพ้ืนที่สถานีต ารวจทุ่งมหาเมฆ   แม่กับลูกชายใช้วาจาไม่สุภาพกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรด้วยถ้อยค าหยาบคายและยั่วยุให้มีความโกรธ แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่มีการ
ตอบโต้ ซึ่งปรากฏตามคลิปที่สื่อต่าง ๆ (สยามรัฐ, 2560) ดังนั้นความซื่อสัตย์สุจริตเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ความมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจถือเป็นหลักการส าคัญประการ
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หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันต ารวจเอกหญิงสมหวัง   
โอชารส และคณะ(2560) ในงานวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ ผลการวิจัยในการส่ง เสริมจริยธรรมได้แก่ส านึ ก ใน  
ความถูกต้องและชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน มีจิตสาธารณะเสียสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองและมีความตระหนักในคุณค่าของการเป็นต ารวจที่มี
จริยธรรม  คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจที่ควรปลูกฝังและเสริมสร้างตามล าดับคือ                     
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความอดทนอดกลั้นและการมีระเบียบวินัย รูปแบบ  
การเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพต ารวจควรด าเนินการให้ครอบคลุมดังนี้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตรวจในทิศทาง 
  แต่อย่างไรก็ตามส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ประชาชน 
มีความพึงพอใจน้อยสุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ ไม่ใช้ความรุนแรงใน
การปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและส านักงานต ารวจแห่งชาติมี 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัยซึ่งปรากฏเป็น
ข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ แทบทุกวัน  ซึ่งงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันต ารวจเอกหญิงสมหวัง     
โอชารส และคณะ (2560) เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพต ารวจได้
เสนอแนะให้ควรด าเนินการให้ครอบคลุมดังนี้ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพตรวจในทิศทางที่สอดคล้องและเท่าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมไทย การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การพัฒนาครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดี การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็น 

การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่วิชาการ การพัฒนารูปแบบการสอน/การอบรมที่มี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจ  เช่น การสร้าง 
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพต ารวจ การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับต ารวจ การสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของต ารวจ จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ต ารวจ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของ
ต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา 
มารยาทสุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด คิดเป็นร้อยละ 73.61 ประเด็นที่ประชาชน   
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พึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจและจุดสกัดตรวจ คิดเป็นร้อยละ 70.00  

  จากผลการวิจัย เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา มารยาทสุภาพ  
ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด เป็นไปตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของ
สถานีต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0007.13/130 ลง 
19 มกราคม 2560ในการให้บริการประชาชนทั้งบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ โดยเฉพาะ
นอกสถานีต ารวจ เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องมีความเป็นมิตรกับประชาชนพบปะ พูดคุยด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส กิริยา วาจา สุภาพ แสดงออกถึงความใส่ใจ ซึ่งนอกจากจะท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตามส านักงานต ารวจ
แห่งชาติต้องมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจจุดตรวจ จุดสกัด ให้กับประชาชนทราบใน
ความส าคัญของการตั้งด่านเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความปลอดภัยด้าน
การจราจร ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 

5.9 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. ความหวาดกลัวภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีดังนี้  
  - ควรมีการเพ่ิมกล้อง CCTV ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้
พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือรูปแบบกล้อง  CCTV เคลื่อนที่  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  - คว ร เ พ่ิ มต า ร วจสายตรวจ ให้ มี ก า รออกตร วจ ในชุ ม ชนถี่ ขึ้ น ก ว่ า เ ดิ ม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนและควรประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ของต ารวจ
ให้กับประชาชนทราบในความส าคัญของการตั้งด่านเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยด้านการจราจร 

  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตราบริเวณชุมชนให้มากขึ้นทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืน การเพ่ิมก าลังในการตรวจตราพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสี่ยงในชุมชน
ควรมีการเพ่ิมจ านวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ให้มากขึ้น  

                     - ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหาส าคัญในชุมชน 
จึงต้องการให้มีการตรวจตรา จับกุมเรื่องยาเสพติดในชุมชนอย่างเข้มงวด 

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ  

ด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจมีดังนี้ 
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  - เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจรวมทั้ง
การมาถึงท่ีเกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว 

   - การให้บริการสะดวกเนื่องจากเป็นการให้บริการแบบจุดเดียว  (One-stop 

Service) และควรแจ้งแนวทางและระยะเวลาการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบ 

  - ควรมีมาตรการในการกวดขันรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของเกินน้ าหนักตามที่กฎหมาย
ก าหนด และรถบรรทุกที่สัญจรบนเส้นทางที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน 

  - ควรมีมาตรการในการจัดการจราจรบริเวณที่เป็นจุดชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเวลาเร่งด่วนให้มีความเป็นระเบียบและสามารถสัญจรได้ 
  - ควรเพิ่มการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพ่ือการกวดขันวินัยการจราจร 
  - ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม บ่อนการพนันในชุมชน 

  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรออกมาให้ความรู้ เรื่องเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนให้มี 
ความเข้าใจง่ายและเกรงกลัวที่จะท าความผิด และเรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน 
ในชุมชน 
  - ควรมีการเพ่ิมก าลังในการตรวจตราพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสี่ยงในชุมชนให้มากขึ้น 

  - เจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้ค าแนะน า ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี 
  - ควรจัดสถานที่ให้มีความสะอาดและบริเวณที่จอดรถในสถานีต ารวจส าหรับ
ประชาชนให้เพียงพอต่อการมาใช้บริการของประชาชน 

                       - ควรมีการกวดขันการจราจรและผู้ที่จอดรถให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่จอดบริเวณ
ที่ห้ามจอด หรือห้ามจอดบริเวณทางจักรยาน เป็นต้น 

 3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย 
เพศ และทรัพย์)  
  - ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและด้วยความสุภาพ 

  - พนักงานสอบสวนควรมีการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงขั้นตอนและความคืบหน้า 
ในการด าเนินคดีเป็นระยะ ๆ  

  - ให้พนักงานสอบสวนเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ทันท่วงท ี

  - พนักงานสอบสวนให้ค าแนะน าแก่ผู้เสียหายได้ในเบื้องต้นว่าผู้เสียหายควรท าอะไร
ต่อไป 

  - การด าเนินคดีมีความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านหลายขั้นตอนจึงควรด าเนินการ 
ในการท างานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 4. ความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 
  - ควรเพ่ิมการประสานงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับ
การวางแผนการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชน 

  - ควรมีการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพิ่มขึ้น 

  - การที่มีส่วนร่วมของประชาชนกับต ารวจนั้น  ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งใน 
การป้องกันภัยอาชญากรรมที่จะเกิดข้ึนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
  - มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอ่ืนกับชุมชนเพ่ือสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมเน้นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือป้องกันอาชญากรรม 

  - ควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือน าไปสู่หาทางการแก้ไขใน
ทุกระยะอย่างต่อเนื่อง 
  -  ควรมีเครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ที่ท าให้ประชาชนทราบว่าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
อาสาสมัครต ารวจ 

  - คว รมี ก า ร ฝึ ก อบร ม ให้ กั บ อ าส าส มั ค ร ต า ร ว จชุ ม ชน อย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ  

เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเช่น เรื่องกฎหมายเบื้องต้น อุดมคติงานจิตอาสา การมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับต ารวจ สภาพปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ฯลฯ 

 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกีย่วกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดี
ยาเสพติด) มีดังนี้ 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรอธิบายหรือบอกให้ทราบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนจับกุม 

  - เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ควรเลือกปฏิบัติกับประชาชน ควรมีความเป็นกลางและปฏิบัติ
กับประชาชนอย่างเท่าเทียม 

 6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรให้ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้มาใช้บริการอย่างครบถ้วน 
ตรงไปตรงมา 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประชาชนที่มารับบริการ 
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 7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 
  - บริเวณด่านตรวจ จุดตรวจบางที่ ควรมีการตั้งป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ท าให้ประชาชน
มองเห็นชัดเจน 

  - ควรมีการเพ่ิมเติมจุดตรวจ ด่านตรวจยาเสพติดให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเป็นการยับยั้งภัย
อาชญากรรม 

  - การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ ควรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

5.10 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ 
 5.10.1 ความหวาดกลัวภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ระดับความหวาดกลัวภัยประชาชนยังพบว่าประชาชนหวาดกลัวภัย เมื่ออยู่ในบ้าน/                        
ทีพักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน มากที่สุด ดังนั้น 

 1) ควรมีการเพ่ิมก าลังในการตรวจตราพื้นที่ที่เป็นบริเวณหรือจุดเสียงในชุมชนให้มากข้ึน 

 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจ ต้องการให้มีการตรวจตรา จับกุมเรื่องยาเสพติดในชุมชนอย่างเคร่งครัด
มากขึ้นมีการตั้งด่านตรวจ  

 3) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม  บ่อนการพนัน 
ในชุมชน 

 4) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน  
ในชุมชน 

 5) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจง่าย
และเกรงกลัวที่จะท าความผิด 

 6) ควรมีการเพ่ิมเติมจุดตรวจ ด่านตรวจยาเสพติดให้เพ่ิมมากข้ึน 

 5.10.2 เพื่อศึกษาความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย 
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 ความเชื่อมั่นผู้เสียหาย ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายให้ความเชื่อมั่นน้อย
ที่สุด คือพนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้นส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 1) ต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนเพื่อให้เพียงพอกับผู้รับบริการ 

 2) ต้องจัดอบรมการให้พนักงานสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาจากสายงานอ่ืนมา 
เป็นพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ปัจจุบัน เช่นกฎหมายด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
การก่อการร้าย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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 3) ในระหว่างการอบรมแต่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพควรให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตั้งแต่
วันเข้าอบรม เนื่องจากเมื่อถูกแต่งตั้งมาเป็นพนักงานสอบสวนเงินประจ าต าแหน่งสายงานอ่ืน  
ถูกตัดสิทธิ์ทันทีนับจากการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวน 

 5.10.3 เพื่อศึกษาความเชื่อม่ันของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี 
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 ความเชื่อมั่นผู้ต้องหา ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นผู้ต้องหาให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด 

คือพนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ดังนั้นส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 1) ต้องแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนโดยเร่งด่วนเพ่ือให้เพียงพอ และ 

อ านวยความสะดวกรวดเร็วกับผู้รับบริการ 

 2) เพ่ิมเติมหลักสูตรอบรมในทุกระดับของข้าราชการต ารวจในทุกสถาบันการศึกษา 
ของต ารวจ โดยเน้นในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมให้มากยิ่งขึ้น  
 5.10.4 ปฏิบัติงานของต ารวจด้านการให้บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ 
 1) เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว พูดจาสุภาพ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ 

 2) เจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการ ต้อนรับ ให้ค าแนะน า ปฏิบัติต่อประชาชนเป็นอย่างดี 
 3) สถานีต ารวจทุกสถานีควรจัดบริการให้สะดวกคือการให้บริการแบบจุดเดียว (One-stop 

Service) อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 5) ควรมีการเพ่ิมกล้อง CCTV ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ในทุก
ชุมชน 

 6) ควรมีมาตรการในการกวดขันรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของเกินน้ าหนักตามที่กฎหมาย
ก าหนด และรถบรรทุกที่สัญจรบนเส้นทางที่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน 

 7) ควรมีมาตรการในการจัดการจราจรบริเวณที่เป็นจุดชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
เร่งด่วนให้มีความเป็นระเบียบและสามารถสัญจรได้ 
 8) เพ่ิมการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว 

 9) ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการแหล่งมั่วสุม บ่อนการพนันในชุมชน 

 10) เจ้าหน้าที่ต ารวจควรออกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน
ในชุมชน 
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 5.10.5 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย  การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 
 1) ควรเพ่ิมการประสานงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจกับอาสาสมัครต ารวจกับกิจกรรม  
การต ารวจร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนการป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชน 

 2) อาสาสมัครต ารวจชุมชนควรมีการเชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 3) อาสาสมัครต ารวจชุมชนแสวงหาการส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานอื่นกับชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม 

 4) อาสาสมัครต ารวจควรมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือน าไปสู่หาทาง
การแก้ไข 

 5) ควรมีเครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ที่ท าให้ประชาชนทราบว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ต ารวจ 

 6) ควรมีการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครต ารวจชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องตรงกัน 

 7) ควรมีค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครต ารวจชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจบ้างตามสมควร 

  5.10.6 การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ  
  1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ 
และจุดสกัดของต ารวจและอธิบายชี้แจงให้กับประชาชนทราบในความจ าเป็นของการตั้งด่านตรวจ   
จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ 

  2) เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของต ารวจที่ถูกตามกฎระเบียบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ถูกหมายกฎหมาย เป็นอย่างไร 

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีกรอบแนวทาง
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ ได้มีการประเมินตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เก่ียวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 72.66, ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่นถึงร้อยละ 57.39, ร้อยละความหวาดกลัวภัย
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อาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่าความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมร้อยละ 38.76 และ ร้อยละความเชื่ อมั่นและความพึงพอใจของประชาชน 
ในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ 
(จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยผลการศึกษาในครั้งนี้มีค่า               
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจร้อยละ 83.67 ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว เป็นไปตามกรอบแนวทางตัวชี้วัด 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  
5.11 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1) การท าการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกในกลุ่มประชาชนผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจในและนอกสถานีต ารวจทุกกลุ่ม เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในเชิงลึก 

 2) การท าการวิจัยสภาพปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง
นโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 
 
 

 
 

แบบสอบถามชุดที่ 1 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน, ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ และความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ (ส าหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิล าเนาหรือที่
พักอาศยัอยู่ในพ้ืนที่สถานีต ารวจที่รับการประเมิน) 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 เพ่ือน าผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความท่ีเหมาะสมส าหรับตัวท่าน
มากที่สุด  
 

1. ท่านพักอาศัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจ...........................................จังหวัด...................... 
2. เพศ      ชาย   หญิง     
3. อายุ……………………………..ป ี
4. สถานภาพการท างาน   ไม่มีงานท า   มีงานท า 
5. ประกอบอาชีพ 
  เกษตรกรรม   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
  รับจ้าง   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………. 
6. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
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8. ศาสนา 
  พุทธ                คริสต์  อิสลาม  อ่ืนๆ....................... 
9. สถานภาพการสมรส 
  โสด  แต่งงานแล้ว  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่  คู่สมรสเสียชีวิต 
10. ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 
   ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล  นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
11. ท่านหรือญาติพ่ีน้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่ 
  เคย   ไม่เคย 
12. ท่านเคยติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือไม่ 
  ไม่เคย   เคยแจ้งความคดีอาญา    เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือ
เอกสารหาย  
   เคยถูกจับกุมในคดีอาญา     เคยถูกจับกุมในคดีจราจร  เคยถูกเรียกตรวจค้น 
   เคยขอความช่วยเหลือ    เคยด้วยเรื่องอ่ืนๆ ระบุ..............................    
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน   
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความหวาดกลัวของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงหวาดกลัวภัยน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงหวาดกลัวภัยมากที่สุด 

ข้อค าถาม ระดับความหวาดกลัวภัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่ พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของ
มิจฉาชีพในเวลากลางวัน 

          

2.เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของ
มิจฉาชีพ 
 
ในเวลากลางคืน 

          

3.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายในเวลากลางวัน 

          

4.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายในเวลากลางคืน 

          

5.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่า
จะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางวัน 
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ข้อค าถาม ระดับความหวาดกลัวภัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่า
จะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางคืน 

          

7. ท่ านมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมสมัยใหม่  เช่น 
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์, การพนัน
ออน ไลน์ , ก ารปลอมแปลงบั ต ร เครดิ ต และบั ต ร ATM) 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต ,    
แชร์ลูกโซ่)   

          

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
นิยามศัพท์ : การป้องกันอาชญากรรมหมายถึง การด าเนินการใดๆ หรือการใช้วิธีการใด  ๆ เพ่ือลด

โอกาสในการเกิดอาชญากรรมขึ้น และเพ่ือรักษาความความสงบเรียบร้อยของสังคม   
การปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การด าเนินการใดๆ เพ่ือติดตามจับกุมหรือน าตัว
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบ  
 

โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงความเชื่อม่ันและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อม่ันและพึงพอใจ
มากที่สดุ 
 

ข้อค าถาม ระดับความเชื่อม่ันและพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม           
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธในที่
สาธารณะและการกวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความร าคาญต่อ
ชุมชน เป็นต้น 

          

2. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขจัดเงื่อนไขทางสังคมอันน าไปสู่
ปัญหาอาชญากรรมในภายหลัง เช่น จัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ 
เพ่ือป้องกันอาชญากรรมท่ีอาจเกิดขึ้น ลดการแพร่ระบาดของ    
ยาเสพติดและลดจ านวนบ่อนการพนันในชุมชน เป็นต้น 
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ข้อค าถาม ระดับความเชื่อม่ันและพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถลดช่องว่างในการกระท าความผิดโดย
ออกตรวจพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจ
รถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัด 
และออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ 

          

4. เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้เทคโนโลยีในการป้องกันอาชญากรรม เช่น 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติดหน้ารถสายตรวจ กล้องติด
หมวกกันน็อค GPS การรับแจ้งโดยใช้แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน                  
(Police I Iert U)  เป็นต้น 

          

ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม           
5. เจ้าหน้าที่ต ารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับ
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว 

          

6. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้ความสามารถในการสืบสวน
สอบสวนภายหลังเกิดเหตุ 

          

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          

8. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขยายผลการจับกุมตัวการ 
เครือข่าย หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการใช้เทคโนโลยีในการน าจับคนร้ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องติด
หน้ารถสายตรวจ กล้องติดหมวกกันน็อค GPS การรับแจ้งโดยใช้
แอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน (Police I Iert U) เป็นต้น 

          

10. ระดับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจโดยภาพรวม 

          

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
11.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย           
12.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ           
13.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน 
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากที่สุด
เพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ           

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต            
2. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถหักห้ามใจและยึดมั่นในการท า
ความดีแม้จะมีผู้เสนอผลประโยชน์โดยมิชอบ   

          

3 . เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความ เสี ยสละ              
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

          

อุดมคติของต ารวจ           
4. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

          

5. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความอดทน ตรากตร าในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

          

6. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อการยั่วยุทางอารมณ์หรือการใช้ความรุนแรงของประชาชน 
 

          

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความไม่ประมาท 
 

          

มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ           
8. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ตามกฎหมาย 

          

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ 
ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ 

          

10. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน           
จรรยาบรรณของต ารวจ           

11. เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อ
ราชการโดยใช้วาจาอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ 
ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย 

          

13. เจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน        
โดยใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และไม่
กระท าการ โดยมิชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน 

          

การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ           
14. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย 

          

15. เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุขหรือ
สิ่ งผิดกฎหมายในพ้ืนที่  เช่น บ่ อนการพนัน แหล่ งมั่ วสุ ม            
และยาเสพติด เป็นต้น 

          

16. เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ยินยอมให้ผู้กระท าความผิดใช้อิทธิพล
หรือทรัพย์สินเพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบหรือผิด
กฎหมาย 

          

17. ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง 

          

 
ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ

ต ารวจ 
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด ในช่วง
เวลาที่เหมาะสมเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

          

2. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
จ านวนเหมาะสมโดยมีนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. มีการจัดแผงกั้น อุปกรณ์ อ่ืน  ๆ อย่ างครบถ้วนและมี
เครื่องหมาย “หยุดตรวจ” ให้เห็นชัดเจน และในเวลากลางคืนมี
การจัดแสงไฟฟ้าส่องสว่างให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการตั้งด่าน          
จุดตรวจ หรือจุดสกัด 

          

4. การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ ไม่ตั้ง
ในเส้นทางและห้วงเวลาเดียวกัน  ซึ่งจะท าให้ เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจร 

          

5. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา มารยาท
สุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด 

          

6. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการปฏิบัติ โดยแจ้งขั้นตอนและท าการ 
ตรวจค้น จับกุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

          

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่
เรียกรับผลประโยชน์อ่ืนใดจากการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัด 

          

8. เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่กลั่น
แกล้งกล่าวหาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  

          

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดต ารวจ 

          

 

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 

 
 

 
แบบสอบถามชุดที่ 2 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป)  
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือน าผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความท่ีเหมาะสมส าหรับตัวท่าน
มากที่สุด 
1. ท่านพักอาศัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจ...........................................จังหวัด......................  
2. เพศ   ชาย  หญิง  
3. อายุ……………………………..ป ี
4. สถานภาพการท างาน   ไม่มีงานท า  มีงานท า 
5. ประกอบอาชีพ 
  เกษตรกรรม   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
  รับจ้าง   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………. 
6. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
8. ศาสนา 
  พุทธ                    คริสต์   
  อิสลาม    อ่ืนๆ........................... 
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9. สถานภาพการสมรส 
  โสด    แต่งงานแล้ว 
  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่   คู่สมรสเสียชีวิต 
10. ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 
  ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล  นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
11. ท่านหรือญาติพ่ีน้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่ 
  เคย    ไม่เคย 
12. ท่านมารับบริการเมื่อใด เดือน........................พ.ศ.............................. 
13. ท่านมารับบริการเรื่อง..................................................................................................................... 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
(ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ) 
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมาก
ที่สุดเพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อม่ันและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงเชื่อม่ันและพึงพอใจมากที่สุด 

ข้อค าถาม ระดับความความเชื่อม่ันและพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ           
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าที เป็นมิตรต่อ
ประชาชน 

          

2. เจ้าหน้ าที่ ต ารวจแสดงกิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน             
ด้วยการทักทายประชาชน 
 
ทักทาย 

     
     

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ประชาชน 
 

     
     

4. สถานีต ารวจให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
service) 

          

5. เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานบนสถานีต ารวจให้การต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ 

     
     

6. มีที่จอดรถเฉพาะส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ           

7. ห้องน้ ามีความสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ 
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ข้อค าถาม ระดับความความเชื่อม่ันและพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ           
8. เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบปะประชาชนภายในพ้ืนที่ชุมชน 
ที่มีจุดเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  

          

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบพูดคุยกับประชาชน (Stop 
walk and Talk) เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับ
ประชาชน 

     
     

10. เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจได้พบพูดคุยกับประชาชน        
โดยใช้กริยาวาจาสุภาพ สอบถามทุกข์สุข ปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ของประชาชน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

     

     

11. เมื่อประชาชนได้แจ้งปัญหา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจได้มีการด าเนินการแก้ไข
หรือด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม 

     
     

12. ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็น
เป็นประจ าในแหล่งชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจ านวน
มาก เช่น บริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า/เย็น ตลาดนัดต่าง ๆ        
เป็นต้น 

     

     

13. เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรเน้นบริการประชาชนด้วยการ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกการจราจรเป็นส าคัญ 

     
     

14. เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพ่ือไม่ให้ 
การจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุจราจร 

          

15. เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่าง
เคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล 

     
     

16. ในภาพรวมท่ านมี ความ เชื่ อมั่ น และพึ งพอใจด้ าน               
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

          

            

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 

 
 
                   

แบบสอบถามชุดที่ 3 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกาย เพศ และทรัพย์)  
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือ
น าผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชน
ต่อไป 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความท่ีเหมาะสมส าหรับตัวท่าน
มากที่สุด 
1. ท่านพักอาศัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจ...........................................จังหวัด..................... 
2. เพศ      ชาย   หญิง     
3. อายุ……………………………..ป ี
4. สถานภาพการท างาน   ไม่มีงานท า   มีงานท า 
5. ประกอบอาชีพ 
  เกษตรกรรม   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
  รับจ้าง   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………. 
6. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
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8. ศาสนา 
  พุทธ                    คริสต์   
  อิสลาม    อ่ืนๆ........................... 
9. สถานภาพการสมรส 
  โสด    แต่งงานแล้ว 
  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่   คู่สมรสเสียชีวิต 
10. ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 
  ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล  นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
11. ท่านมาแจ้งความเมื่อใด เดือน........................พ.ศ.............................. 
12. ท่านแจ้งความในคดีความผิดใด....................................................................................... ................. 
13. ผลการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน 
  ไม่ทราบ       สั่งฟ้อง  สั่งไม่ฟ้อง        อยู่ในระหว่างการสอบสวน
  งดการสอบสวน  
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เก่ียวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย  
เพศ และทรัพย์)  

โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อม่ันน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงเชื่อม่ันมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับความเชื่อม่ัน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. พนักงานสอบสวนมีสถานที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 

          

2. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (ร้อยเวร) เป็นไป
ตามล าดับก่อน-หลัง ของผู้มารับการบริการ 

          

3. พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ เสียหายด้วยความ
สุภาพและให้เกียรติ 

          

4. พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ความคืบหน้าทางคดีให้ผู้เสียหายทราบ เช่น ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการด าเนินคดี  

          

5. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาเมื่อนัดหมายทางคดี           
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ข้อค าถาม 
ระดับความเชื่อม่ัน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว มี
คุณภาพ  

          

7. พนักงานสอบสวนปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยาน 
เป็นความลับ 

          

8. พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถ
อธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน   

          

9. พนักงานสอบสวนสามารถน าเทคโนโลยี และน านิติ
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานในงาน
สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

10. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิ
ควรได ้

          

11. พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ           
12. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
พนักงานสอบสวน 

          

 

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 
 
 

 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 4 
แบบส ารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน)  
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
(ด้านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนตามโครงการต ารวจชุมชน) เพ่ือน าผลการศึกษาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความท่ีเหมาะสมส าหรับตัวท่าน
มากที่สุด 
1. ท่านพักอาศัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจ........................................จังหวัด.................. 
2. เพศ      ชาย   หญิง     
3. อายุ……………………………..ป ี
4. สถานภาพการท างาน   ไม่มีงานท า   มีงานท า 
5. ประกอบอาชีพ 
  เกษตรกรรม   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
  รับจ้าง   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………. 
6. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
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8. ศาสนา 
  พุทธ                    คริสต์   
  อิสลาม    อ่ืนๆ........................... 
9. สถานภาพการสมรส 
  โสด    แต่งงานแล้ว 
  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่   คู่สมรสเสียชีวิต 
10. ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 
  ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล  นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
11. ท่านหรือญาติพ่ีน้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่ 
  เคย    ไม่เคย 
 
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นและพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ  
 

นิยามศัพท์ : การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาช่ว ยเหลือ 
สนับสนุนในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอาจจะมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วม
คิด หรือร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้ภารกิจนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 

โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุดและ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

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

การสร้างเครือข่าย           
1. ท่านได้ร่วมชี้แนะปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน 
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

          

2. ท่านเคยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงาน 
ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนใน 
การวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. ท่านได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

          

แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน           
4. ท่านมีส่วนร่วมในการชี้เบาะแสหรือแจ้งข่าวสารข้อมูล 
ของคนร้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

          

5. ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน 

          

6. ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนใน 
การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหย 
และอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชุมชน 

          

การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน           
7. ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน
บ้านอันน าไปสู่การระบุปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

          

8 . ท่ าน เคย พูดคุ ยแลก เปลี่ ยนข้ อมู ล เกี่ ย วกับปัญ ห า 
ด้านอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือวางแผน
ร่วมกับต ารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

          

9. ท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

          

การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน           
10. ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 

          

11. ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน 

          



213 
 

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

12. ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

          

13. ท่านมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภั ย ใน ชี วิ ต แล ะทรัพ ย์ สิ น ใน ชุ มชนที่ พั กอาศั ย                  
การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจการ
ต ารวจ 

          

 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………………………………………...………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 

 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 5 
แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และ                     
คดียาเสพติด)  
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561               
เพ่ือน าผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชน
ต่อไป 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความท่ีเหมาะสมส าหรับตัวท่าน
มากที่สุด 
1. ท่านพักอาศัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจ...........................................จังหวัด.....................  
2. เพศ      ชาย   หญิง     
3. อายุ……………………………..ป ี
4. สถานภาพการท างาน   ไม่มีงานท า   มีงานท า 
5. ประกอบอาชีพ 
  เกษตรกรรม   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
  รับจ้าง   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………. 
6. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
  อนุปริญญา/ปวส.   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
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8. ศาสนา 
  พุทธ                    คริสต์   
  อิสลาม    อ่ืนๆ........................... 
9. สถานภาพการสมรส 
  โสด    แต่งงานแล้ว 
  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่   คู่สมรสเสียชีวิต 
10. ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 
  ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล  นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) 
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อม่ันน้อยที่สุดและ 10 หมายถึงเชื่อม่ันมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับความเชื่อม่ัน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายให้
ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน    

          

2.พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความสุภาพ
และเคารพในสิทธิมนุษยชน 

          

3.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ข้อมูลทางคดีให้ผู้ต้องหาทราบ 

          

4.พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วและ 
เป็นธรรม 

          

5.พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถ
อธิบายให้ผู้ต้องหาเข้าใจอย่างชัดเจน   

          

6.พนักงานสอบสวนมีการรับฟังพยานบุคคล วัตถุพยาน 
พยานเอกสาร เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา     

          

7.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้ าที่ อย่ างซื่ อสัตย์  สุจริต 
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

          

8.ในภาพรวมท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอ านวยความยุติธรรม
ของพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………...…………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 


