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ค ำน ำ 

โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการศึกษาและก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือ
ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)  ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี           
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมทั้งศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน ศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front 
Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งาน
สายตรวจ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาล
ประกาศ เป็นพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
และยังมีการศึกษาส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ รวมทั้งยังส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ต ารวจ อีกด้วย 

โดยกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเมินโครงการฯ ในครั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับดีมาก ทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป ผู้เสียหาย 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย อีกทั้งผู้ต้องหายังมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจในระดับดี และในส่วนของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจากกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติทุกท่านที่ร่วมในการเดินทางเก็บข้อมูล การตรวจแก้ไขรายละเอียดใน
เนื้อหา ตลอดจนการให้ค าแนะน าที่ดียิ่ง และเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้วิจัย รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ต ารวจทุกนายจากกองวิจัย ที่ได้อ านวยความสะดวกในการท างาน การประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ขอขอบคุณกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ประชาชน ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ข้าราชการ
ต ารวจ  รวมทั้ งความร่วมมือจากหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มิได้          
เอ่ยนามมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์จนท าให้การประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ในครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วง ได้เป็นอย่างดี   

คณะผู้วิจัย 
กันยายน  2560 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
   1.1 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์           
พ.ศ.2559 ซึ่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ.2557  เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินส่วนราชการเพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของ
รัฐบาล และเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุ นการพัฒนาประเทศ โดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก าหนดองค์ประกอบการประเมินที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ าตามหน้าที่ปกติหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559  ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวง/
หน่วยงาน น าผลการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
และแผนบูรณาการในปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้ปรับปรุงแล้ว ไปใช้ใน
การก ากับติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 
และให้รายงานผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดหน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือน ซึ่งใน
ส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ด าเนินการตามมติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยมอบหมายให้กองวิจัย ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ เป็นผู้รับผิดชอบประเมิน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
              1.1.1 ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย 
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  1.1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
  1.1.3 ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 
                  1.1.4 ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  1.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ          
สาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70  
 1.2  อนุมัติผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ท้ายหนังสือ 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ที่ 0007.24/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554 กรณีการประเมินผล
โครงการต ารวจชุมชน ให้กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ก าหนดรูปแบบและแนวทางการ
ประเมินผลโครงการต ารวจชุมชนและท าการประเมินผลโครงการต ารวจชุมชนปีละ 1 ครั้ง โดยให้เสร็จ
สิ้นภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
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 1.3  อนุมัติผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง อนุมัติ
โครงการต ารวจสีขาว ดาวคุณธรรม เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 ถึง
พ.ศ.2564 และหนังสือส านักงานจเรต ารวจ ที่ 0013.16/013 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่อง การ
ด าเนินการตามโครงการต ารวจสีขาว ดาวคุณธรรม ให้กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ เป็นหน่วย
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
             1.4 หนังสือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0007.34/5578 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2556 
เรื่อง ก าชับมาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้กองวิจัย ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจเป็นหน่วยประเมินผล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มติคณะรัฐมนตรี
และสั่งการผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติข้างต้น กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ จึงได้จัดท า
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 2.2 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี                  
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
 2.4 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
(ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2.6 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
 2.7 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 
 2.8 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของต ารวจ 
 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  ศึกษาวิจัยเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 



3 

  3.1.2  ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  3.1.3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืน 
   2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 
   3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 
  3.1.4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจ จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
   1) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทางการ
ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีต ารวจ 
     2) เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ มีการพูดคุยกับประชาชน เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน 
     3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ เน้นงานบริการ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  3.1.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
(ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  3.1.6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
   1) การสร้างเครือข่าย 
   2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
   3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
   4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 
  3.1.7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี ่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ของ
ข้าราชการต ารวจ จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 
   1) มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 
   2) อุดมคติของต ารวจ 
   3) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 
   4) จรรยาบรรณของต ารวจ 
   5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 
  3.1.8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของต ารวจ 
 3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  ศึกษาจากประชาชน 6 กลุ่ม ได้แก่ 
  3.2.1 ประชาชนทั่วไป (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.3 ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชน ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
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มีคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการต ารวจ และประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.8 ความ พึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ) 
  ทั้งนี้กรณีโครงการต ารวจสีขาว ดาวคุณธรรม จะท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการต ารวจจากประชาชนในพ้ืนที่กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3.2.2 ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต ารวจ (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.4  
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอก
สถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ)  
  3.2.3 ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย 
(เก่ียวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ) 
  3.2.4 ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชน (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.6 
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชน ที่พักและอาศัย) 
  3.2.5 ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  และคดียาเสพติด (ประเมินตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 2.2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ) 
  3.2.6 ประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย) (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศ เป็นพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย)  ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ) 
 3.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที่  
  การศึกษาครั้งนี้จะท าการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ในพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
ต ารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่
เป้าหมายใช้จ านวนประชากรเป็นเกณฑ์ คือ คัดเลือกจากกองบังคับการต ารวจนครบาล และต ารวจภูธร
จังหวัด ที่มีจ านวนประชากรมาก ปานกลาง และน้อย ดังนี้ 
  3.3.1 กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยใช้กองบังคับการต ารวจนครบาลเป็น
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ท าการศึกษา 3 กองบังคับการต ารวจนครบาลๆ ละ 3 สถานีต ารวจ รวม
จ านวน 9 สถานีต ารวจ 
   3.3.2 ต ารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้
ต ารวจภูธรจังหวัด เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ท าการศึกษาหน่วยละ 3 ต ารวจภูธรจังหวัด
จังหวัดละ 3 สถานีต ารวจ (ในเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจภูธรเมือง 1 แห่ง และสถานีต ารวจภูธรรอบนอกอีก 
2 แห่ง) รวมจ านวน 90 สถานีต ารวจ 
  3.3.3 พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย) 
ต ารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 3,000 คน  
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 3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ระยะเวลาการประเมินผลการด าเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 
 
4. นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 
   4.1 ควำมเชื่อม่ัน หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่น มั่นใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในการอ านวยความยุติธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม รวมถึงความเชื่อมั่นที่มาจากการ
ช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจ ตลอดจนการได้รับความร่วมมือที่ดจีากคนในชุมชน เป็นต้น 
  4.2 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่สามารถตอบสนองความต้องการที่สอดคล้องกับปัญหาที่ประสบอยู่ โดยผู้ให้บริการมีความ          
เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถอ านวยความสะดวกหรือแก้ไขปัญหาใดๆ ให้กับประชาชนได้ในทันที 
  4.3 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่      
ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีกระบวนการท างานชัดเจน และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  4.4 กำรป้องกันอำชญำกรรม หมายถึง ความพยายามที่จะสกัดกั้นมิให้เกิดอาชญากรรม
ต่อตัวบุคคล ชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีการเตรียมการ มีความพยายามในการยับยั้งอาชญากรรมที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนได ้ 
  4.5 ควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรม หมายถึง ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอก อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลหรือความหวาดระแวงที่มีต่อภัยอาชญากรรม ซึ่งจะส่งผลต่อ
ท าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตน  
    4.6 คุณธรรม จริยธรรมของข้ำรำชกำรต ำรวจ  หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการต ารวจเพ่ือให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ โดยการไม่เลือกปฏิบัติ และท าหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 
  4.7 กำรให้บริกำร หมายถึง การอ านวยความสะดวก การบริการต่อประชาชนอย่าง           
เท่าเทียมกัน ซึ่งประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการกีดกันแบ่งแยก 
หรือเลือกปฏิบัติในการให้บริการ  
  4.8 กำรอ ำนวยควำมยุติธรรม หมายถึง การน าตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีและลงโทษ           
ตามกฎหมาย รวมถึงการให้บริการประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจ ต่อเจ้าหน้าที่และกระบวนการยุติธรรม อันจะน าไป           
สู่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชน 
  4.9 ผู้เสียหำย หมายถึง ผู้เสียหายที่เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์ ที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
  4.10 ผู้ต้องหำ หมายถึง ผู้ต้องหาทีท่ าผิดเกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด 
  4.11 อำสำสมัครต ำรวจชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่อาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครชุมชน
เพ่ือท าหน้าที่ดูแลชุมชน คอยเตือนภัย รวมถึงสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน 
  4.12 จุดตรวจ/จุดสกัด หมายถึง สถานที่ท าการของเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งจะออกปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิดในเขตทางเดินรถ ทางหลวง โดยระบุสถานที่ไว้ชัดแจ้ง     
มีก าหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรืออาจเป็นกรณีที่มี
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เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว และจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
ดังกล่าว 
  4.13 สำธำรณภัย หมายถึง ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล ทั้งที่เกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติ
และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจัยเสี่ยงภัยต่าง ๆ จากลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์
ของประเทศ รวมทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งจากปฏิทินสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย 
วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจัยเรื่อง “โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปสาระส าคัญและ
น าเสนอตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการต ารวจ 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
 2.8 แนวคิดเก่ียวกับการอ านวยความยุติธรรม 
 2.9 แนวทางและระเบียบเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 
 2.10 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2.11 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 2.12 นโยบายการบริหารราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมั่น  
 ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ (2559) ได้กล่าวถึงความเชื่อม่ันไว้ว่า ความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึก
เชื่อใจ ไว้วางใจหรือความเชื่อถือของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยความเชื่อมั่นเป็นผลที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ที่ ได้รับไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม  
ความสามารถในการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม  อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นความคาดหวังในทางบวกที่
มีต่อบุคคลหรือองค์กร  ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การบริหารจัดการ
องค์กร และรวมถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายด้วย ดังนั้น ความเชื่อมั่นจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
การท างานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เนื่องจาก
หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐแล้ว  หน่วยงานภาครัฐนั้นก็จะไม่มีความส าคัญและขาด
การสนับสนุน  นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อการให้ความร่วมมือ การประสานงาน การร่วมปฏิบัติงาน   
ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะส่งผลต่อ
ผลส าเร็จในการท างานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก 
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 ความส าคัญของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อต ารวจนั้นมีความส าคัญต่อภารกิจหลักของ
ต ารวจ นั่นคือ การให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนที่เดือดร้อน หากประชาชนที่เดือดร้อนประสบกับ
ภัยอาชญากรรมหรือพบเห็นเหตุร้าย และเบาะแสคนร้ายแล้ว ไม่มีความเชื่อมั่นต่อต ารวจในพ้ืนที่ ประชาชน
ก็จะไม่มารายงานให้ต ารวจทราบ ต ารวจก็ไม่สามารถที่จะท างานหรือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ การ
ที่สร้างความเชื่อมั่นหรือความเชื่อใจนั้นต้องอาศัยความจริงใจ ท าให้ประชาชนเห็นว่าเป็นที่พ่ึงได้ในยาม
เดือดร้อน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ได้น าเอาหลักการของต ารวจชุมชนมาใช้ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในสังคม หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นแล้ว การได้รับความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากประชาชนก็จะน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Cao & Zhao, 2005 อ้างถึงใน ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ, 2559) 
 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อต ารวจ สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ 
ระดับชาติความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อต ารวจ โดย
ประเทศที่มีความแตกต่างทางรายได้ของประชาชนสูงจะมีความเชื่อมั่นต่อต ารวจต่ า ประชาชนที่มีรายได้ต่ าและ
อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความแตกต่างในเรื่องรายได้อยู่ในระดับสูงจะมองว่า ต ารวจจะเลือกปฏิบัติกับประชาชน 
ขณะที่ปัจจัยด้านการปกครองจะมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อองค์กรต ารวจและศาลเช่นกัน โดยในประเทศที่
ปกครองแบบเผด็จการเช่น จีน และเวียดนาม จะมีความมั่นใจในองค์กรต ารวจและศาลสูงกว่าประเทศท่ีก าลัง
พัฒนาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น อาร์เจนตินา ขณะที่ระดับตัวบุคคล การเชื่อถือเพ่ือนบ้านจะ
ส่งผลต่อความมั่นใจต่อทั้งต ารวจและศาลมากที่สุด 
 ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผล จะอาศัยต ารวจอย่างเดียวเป็นไป
ได้ยาก ต ารวจต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชน ซึ่งการที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือได้ ต ารวจต้อง
ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนก่อน (ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์, ม.ป.ป.) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของงานบริการก็คือความพึงพอใจในงานบริการซึ่งเป็น
ประเด็นในการสะท้อนคุณภาพในงานให้บริการสาธารณะที่แท้จริง นอกเหนือจากองค์ประกอบพ้ืนฐาน            
ในด้านคุณภาพและศักยภาพของผู้ให้บริการ ความพึงพอใจในงานบริการนั้นขึ้นอยู่กับความพร้ อม 
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความพร้อมด้านจิตใจ และความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการ งานบริการที่ดีนั้นจะต้องเข้าใจถึงลักษณะธรรมชาติ        
ของงานบริการและปัจจัยหรือทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับงานบริการซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  1. งานบริการเป็นงานที่มีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ไม่อาจก าหนด          
ความต้องการแน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการว่าต้องการเมื่อใด และต้องการอะไร 
  2. งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้บริการหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ การก าหนดปริมาณงานล่วงหน้าจึงไม่อาจท าได้ นอกจากการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้น 
  3. งานบริการเป็นงานที่ไม่มีตัวสินค้า ไม่มีผลผลิต สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้คือความ         
พึงพอใจความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ ดังนั้น คุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
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  4. งานบริการเป็นงานที่ต้องการตอบสนองในทันที ผู้ใช้บริการต้องการให้ลงมือปฏิบัติ
ในทันที ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลา และเมื่อนัดวัน เวลาใด ก็จะต้องตรงตาม
ก าหนดนัด 
 สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ (2530) ได้ให้แนวทางการวัดความพึงพอใจของประชาชนหลังการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากระดับของผลที่ได้จากการให้บริการว่าอยู่ในระดับต่อไปนี้ คือ 
  1. ความสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชน 
  2. ความสอดคล้องกับปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ การท าให้ประชาชนเกิดความ
ภาคภูมิใจ 
 โดยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์กรรัฐซึ่งอาศัย
หลักการว่า คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์กรรัฐ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ตัว คือ  การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรรัฐในฐานะผู้ให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนในฐานะผู้รับบริการ นอกจากนี้ 
การปฏิบัติงานระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการจะต้องเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วย จึงจะถือได้ว่าการ
บริการนั้นมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 2.1 การประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์กรรัฐ 
 
 2.2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 มิลเลท (Millet,1954 อ้างถึงใน จามจุรี จันทรัตนา.2543 : 22) กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของผู้ที่ได้รับการบริการที่มีต่อภาพรวมของโครงการ ปัจจัย          
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วย 
  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการ 
รวมภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การกีดกันแบ่งแยกในการให้บริการ  ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องตรง     
ต่อเวลา 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมี
ลักษณะที่มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ที่ให้บริการอย่างเหมาะสม ( the right quality at the right 
geographical) 

ความพึงพอใจของประชาชน 

ในฐานะผู้รับบริการ 

การบรรลุเปา้หมายการปฏิบตัิงาน 

ขององค์กรรัฐในฐานะผู้ให้บริการ 

คุณภาพ 

ในการให้บริการ 
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดหลักความพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน หรือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ 
ที่จะให้บริการให้ได้มากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 นอกจากนั้น การที่ผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการจะต้องประกอบด้วยปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 
  1. คุณภาพและประสิทธิภาพ ในการน าเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มี
คุณภาพและระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพ และ
รูปแบบของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่าย โดยผู้ประกอบการกิจการบริการจะต้องก าหนด
ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ 
  3. สถานที่บริการ ผู้ประกอบธุรกิจบริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการ                      
ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ และต้องค านึงถึ งการอ านวย      
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการในทุกด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต  
ซึ่งท าให้ประเด็นด้านสถานที่บริการลดลงไปได้ 
  4. การส่งเสริมและแนะน าบริการ ผู้ประกอบการกิจการบริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสาร      
ในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการทั้งในด้านคุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์ของการบริการ เช่น ทางสื่อต่างๆ  
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพ่ือตัดสินใจซื้อบริการ 
  5. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้าง ให้เกิด   
ความพึงพอใจในการบริการของผู้รับบริการ โดยมีการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบ  
การบริการจะต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ประกอบการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของ
อาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพ้ืนที่อย่างเหมาะสม  สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ ดี 
ต่อกิจการบริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกสู่ผู้รับบริการ 
  7. กระบวนการบริการ ผู้ประกอบการกิจการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของ 
การจัดการระบบการบริการเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการน าบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อ
ผู้รับบริการ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ปรับปรุงกระบวนงานให้มีความ
สะดวก รวดเร็วโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐาน และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลจะต้องมี 



11 

  - การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่วางไว /การประหยัด
งบประมาณ  
  - ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน  
  - การลดขั้นตอน/การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ  
  - การจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
  - การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ  
 ภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการจะต้องสร้างเสริมให้องค์กรของตนมีการพัฒนาความรู้ให้
เหมาะสมแก่ภารกิจของส่วนราชการนั้น มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารภาครัฐ และแนวโน้ม  
ของต่างประเทศ ซึ่งอาจจัดท าในรูปแบบเอกสารข่าวเผยแพร่ การจัดฝึกอบรมสัมมนา การจัดหาเอกสาร
วิชาการเพ่ือการค้นคว้าในหน่วยงาน การส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกันระหว่างข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และส่วนราชการเองจะต้องน าความรู้ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ  
มาประยุกต์ใช้กับแผนการปฏิบัติราชการเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ปัจจุบันประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลายเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ โดย ก.พ.ร. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) เพ่ือเป็น 
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดย
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน  
 นับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.2545 ก.พ.ร. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทย  
โดยจัดท ามาแล้วรวม 2 ฉบับ (พ.ศ.2546-พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551-พ.ศ.2555) ส่งผลให้ระบบราชการไทย
มีความก้าวหน้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้การพัฒนาระบบ
ราชการซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่อง ก.พ.ร. จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการฉบับใหม่ขึ้นซึ่งครอบคลุมช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2561  โดยศึกษาแนวโน้ม
การพัฒนาระบบราชการในอนาคต  และตัวอย่างการพัฒนาระบบราชการที่ดีในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ระดมความคิดเห็นจากข้าราชการและภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ได้มุมมอง ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการร่วมกันนอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ.2556 - 
พ.ศ.2561) ยังได้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางส าคัญที่มี
เป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยอีกด้วย  
 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2556 ได้มีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) และมอบหมายให้ส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินภารกิจของหน่วยงานต่อไป ซ่ึงจะเป็นการก าหนด
กลยุทธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลื่อน ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน  มีการปรับสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนอย่างมีคุณภาพสามารถท างานแบบ
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บูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน า มีภูมิคุ้มกันที่ดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกสถานการณ์  โดยมีเป้าประสงค์ในเชิง            
ยุทธศาตร์เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ 
รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
        พัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ประชาชนมีความ  
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ
เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
อย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
บริการที่เป็นเลิศ 
        กลยุทธ์ 
        ●พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
        ●เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
        ●พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น    
มืออาชีพ  
        พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง
องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานที่คล่องตัว 
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนา              
ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน         
        กลยุทธ์ 
        ●พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 
        ●พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ 
        ●เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม 
        ●สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
        วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/
ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างโอกาส และ
สร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์  รวมทั้ง
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วางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายโดยรวม มีต้นทุนที่ต่ าลงและลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จ าเป็น 
        กลยุทธ์ 
        ●บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อนต้นทุน    
ที่แท้จริงของภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
        ส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเอง เพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่
หลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับ
งานตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
        กลยุทธ์ 
        ●ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
        ●ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
       ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม โดยให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างท่ีภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งการ
สร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น 
        กลยุทธ์ 
        ●ทบทวนบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจงาน
และกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
        ●ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
        เสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้าง          
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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        กลยุทธ์ 
        ●ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
        ●ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ก้าวสู่สากล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  
      เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสาน 
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก
อาเซียนอันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคม
ร่วมกัน 
        กลยุทธ์ 
        ●พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาตร์เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        ●เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 
 2.4.1 ความหมายของการป้องกันอาชญากรรม 
 ซัสเธอร์แลนด์และเคสซี่ (Sutherland and Cressey อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2545) 
ได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมว่า ความพยายามที่จะสกัดกั้นล่วงหน้า มิให้อาชญากรรม
เกิดข้ึน 
 เรคลีส (Reckless อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2545) ให้ความหมายของการป้องกัน
อาชญากรรมว่า เป็นความพยายามที่จะสกัดก้ันล่วงหน้ามิให้อาชญากรรมเกิดข้ึนในขณะที่การแก้ไข หมายถึง 
การลดการกระท าความผิดซ้ าสอง 
 วิสแนนด์ (Whisenand อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล , 2545) กล่าวว่า การป้องกัน
อาชญากรรมเป็นกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในกระบวนการยุติธรรมและในชุมชนเพ่ือการยับยั้งมิให้การกระท า
ความผิดเกิดขึ้น 
 อัลเลน (Allen อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2545) กล่าวว่า การป้องกันอาชญากรรม 
หมายถึง ความพยายามหรือการเตรียมการหรือการยับยั้งการกระท าความผิดมิให้เกิดขึ้น 
 ซี. เรย์ เจฟเฟอร์รี (C. Ray Jeffery อ้างถึงใน สุดสงวน สุธีสร, 2547) กล่าวว่า การควบคุม
อาชญากรรมจะมีความแตกต่างกับวิธีการลดอาชญากรรม กล่าวคือ การป้องกันเป็นการควบคุมอาชญากรรม
โดยตรง ซึ่งการควบคุมโดยตรงประกอบไปด้วยการใช้มาตรการของการลดช่องทางหรือโอกาสในการกระท า
ความผิด ส่วนการลดอาชญากรรมเป็นการควบคุมอาชญากรรมโดยอ้อม มาตรการโดยอ้อมที่น ามาใช้ได้แก่ 
การอบรมวิชาชีพ การให้การศึกษา การจ าคุก การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ 
 การควบคุมอาชญากรรมโดยทั่วไปนั้นจะหมายความรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมและ  
การปราบปรามอาชญากรรม โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การควบคุม อาชญากรรม
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ที่กระท าโดยองค์กรหรือบุคลากรภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม เช่น ต ารวจ ศาล อัยการ หรือราชทัณฑ์ 
มักจะเป็นแบบเป็นทางการ (Formal crime control) ส่วนการควบคุมอาชญากรรมที่ท าโดยองค์กรทาง
สังคมหรือภาคประชาชน เช่น ชุมชน โรงเรียน วัด หรือสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ มักจะเป็นรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal crime control) การป้องกันอาชญากรรม (Crime prevention) คือ การกระท าที่เป็น
การลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคมของบุคคลหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน (อัณณพ ชูบ ารุงและอุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555) การป้องกันอาชญากรรมนั้นเป็นมาตรการ
ก่อนเกิดเหตุหรืออาชญากรรม ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมจึงเป็นทั้งบุคคลธรรมดา กลุ่ม
บุคคล และองค์กรต่างๆ ทั้งอยู่ในส่วนของภาครัฐและเอกชน การปราบปรามอาชญากรรม(Crime 
suppression) คือ การกระท าต่างๆ หลังจากที่อาชญากรรมนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอาชญากรรมการจับกุมตัว ผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการฟ้องคดี การ
พิจารณาคดี การพิพากษาคดี และการตัดสินโทษ (อัณณพ ชูบ ารุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555) โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมประกอบด้วย ต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์          
แนวทางการควบคุมอาชญากรรมอาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1. แบบการปราบปราม
อาชญากรรม (Crime control model) 2. แบบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Due process model) แบบ
ปราบปรามอาชญากรรม (Crime control model) จะเน้นในเรื่องของการจับกุมตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ 
การพิจารณาตัดสินคดี และการพิพากษาคดี โดยหน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุดในแนวทางนี้ คือ ต ารวจ         
ที่จะต้องท างานด้วยความเข้มงวด รวดเร็วและจริงจัง ในการปราบปรามกับอาชญากรรมที่เป็นปัญหา ซึ่ง
จุดมุ่งหมายหลักของการควบคุมอาชญากรรมแบบปราบปรามอาชญากรรมคือ การลดปัญหาอาชญากรรม 
ซึ่งมักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยทั่วไป ประเทศท่ียึดถือรูปแบบนี้จะให้
ความส าคัญในด้านการปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือเป็นการประกันเสรีภาพส่วนบุคคล (Human 
Freedom) และความปลอดภัยต่อบุคคลตลอดจนทรัพย์สิน ด้วยการมุ่งจับกุมผู้กระท าผิดน ามาลงโทษตาม
กฎหมาย (Packer, 1968) การวัดผลส าเร็จของรูปแบบนี้จะมุ่งไปที่สถิติการจับกุมและการลงโทษ  โดยผ่าน
กระบวนการยุติธรรมที่มีความรวดเร็ว แพคเกอร์ (Packer, 1968) เปรียบเทียบรูปแบบเสมือนกับสายพาน
การผลิตในโรงงาน ซึ่งมีคนงานยืนอยู่ประจ าจุดที่ก าหนดไว้ คอยปฏิบัติหน้าที่ประกอบชิ้นส่วน ความเร็วของ
สายพานจะถูกก าหนดไว้ที่ความเร็วสูงตลอดเวลายกเว้นมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ความเร็วของสายพานจะ
สามารถท าได้อย่างคงที่ด้วยการปฏิบัติที่เป็นกิจวัตรและอยู่ในรูปแบบเดียวกัน รูปแบบการควบคุม
อาชญากรรมจะเกี่ยวข้องกับการจัดการการบริหาร ส าหรับรูปแบบการควบคุมอาชญากรรม ผู้ถูกจับกุมจะ
อยู่ ภายใต้สมมุติ ฐ าน เป็น  “ผู้ กระท าความผิด” (presumption of guilt) ไม่ ใช่ เป็น  “ผู้ บริ สุทธิ์” 
(presumption of innocent) กระบวนการยุติธรรม มีความเชื่อมั่นในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานอัยการในการน าผู้กระท าความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แพคเกอร์ 
(Packer, 1968) ดังข้อสมมุติฐานว่า ผู้ถูกจับกุมเป็นผู้กระท าความผิด ไม่ได้มีความหมายที่ตรงกันข้ามกับ         
ผู้ถูกจับกุมเป็นผู้บริสุทธิ์ ข้อสมมุติฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นแนวความคิดที่ชี้ให้ผู้ปฏิบัติทราบว่าจะต้อง
ด าเนินการอย่างไรบ้าง ไม่ใช่บอกให้เจ้าหน้าที่ควรจะมีความเชื่ออย่างไร โดยเป้าหมาย คือ น าผู้กระท าผิดมา
ลงโทษ แต่กระบวนการต้องกระท าเสมือนกับผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ แบบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Due 
process model) จะเน้นไปที่การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่ยึดหลักการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ โดยหากยัง
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ไม่มีค าพิพากษาและตัดสินลงโทษก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ซึ่งการพิจารณาตัดสินของศาลจะเป็นไป
ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ และพยานหลักฐานนั้นจะต้องได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อัณณพ 
ชูบ ารุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555) รูปแบบนี้จะให้ความส าคัญในด้านการตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อาทิ เจ้าหน้าที่ต ารวจ อัยการ ศาล เป็นต้น การให้ความส าคัญในเรื่องของความเร็ว 
(speed) และผล (finality) จากรูปแบบการควบคุมอาชญากรรมจะถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของการใช้อ านาจ
ในทางที่ผิดของเจ้าหน้าที่ (abuse of governmental power) รูปแบบ Due Process จะให้ความส าคัญ
กับกระบวนการค้นหาความจริงหรือพิสูจน์ความผิดที่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เพ่ือยืนยืนถึงสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้ถูกจับกุมว่าจะไม่ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบ
นี้ไว้ว่า การควบคุมอาชญากรรมมองว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีความส าคัญผู้อ่ืนจะมาละเมิดไม่ได้ 
ดังนั้นจึงให้อ านาจหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากในการก าจัดปัญหาอาชญากรรมโดยมุ่งผลในการ
ลงโทษผู้กระท าความผิด ส่วนรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความส าคัญกับความเสมอภาคและสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลมองว่า เสรีภาพมีความส าคัญ ดังนั้นการตัดสินใจของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ความส าคัญกับการจ ากัดและตรวจสอบการใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าไปแทรกแซงในชีวิตประจ าวันของประชาชน 
 ดังนั้นการป้องกันอาชญากรรม จึงหมายถึง การควบคุมและตัดโอกาสไม่ให้การกระท า 
ที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมโดยรวมที่เกิดขึ้นจากผู้กระท าความผิด ทั้งนี้จะต้องมีการเตรียมการ  
และมีความพยายามในการยับยั้งอาชญากรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4.2 รูปแบบการป้องกันอาชญากรรม 
 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล (2545) ได้แบ่งรูปแบบการป้องกันและการควบคุมอาชญากรรม
ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. การป้องกันและการควบคุมอย่างไม่เป็นทางการ จะมองเห็นไม่ชัดเจน เช่น การ
ป้องกันปราบปรามโดยสถาบันครอบครัว ซึ่งบิดามารดาจะอบรมขัดเกลาสั่งสอนไปทีละน้อยค่อยๆ สะสม  
การวางกฎระเบียบวินัยภายในครอบครัว การควบคุมการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การแบ่งจัดการ  
ในการใช้เวลาที่บิดามารดาจะควบคุมดูแล ติดตามห่างๆ นอกจากนั้นการที่บิดามารดาจะปลูกฝังจิตส านึก
ความมีคุณธรรม (Super ego) การฝึกอบรมให้มีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวอดทนได้ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งชั่วร้ายที่
ท าให้กระท าความผิด การอบรมสั่งสอนให้ลูกรู้จักยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาของสังคม วัฒนธรรม  ความเชื่อ 
และค่านิยม รวมตลอดถึงการให้ความส าคัญต่อสถาบันศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมอย่างไม่เป็นทางการ 
  2.  การป้องกันและการควบคุมอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ เป็นการปฏิบัติตาม
รูปแบบและวิธีการตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลตามกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ต ารวจ อัยการ 
ศาล และราชทัณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส่วนนี้เป็นขบวนการ คือ 
   -  เจ้าหน้าที่ต ารวจ เริ่มด้วยการสืบสวนหาข้อมูล ช่องทางในการกระท าความผิด  
และเมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นก็เริ่มติดตามจับกุม ควรมีอุปกรณ์ อาวุธ ยานพาหนะเพียงพอและ
ทันสมัยที่จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการควบคุมอาชญากรรมเมื่อมีการกระท าความผิด          
ขั้นต่อไป คือ การสอบสวน ต้องมีการพัฒนาสมรรถภาพ บ ารุงขวัญ การแก้ไขกฎระเบียบทางวิทยาการ
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สอบสวน พนักงานสอบสวนจะต้องไม่ละเลยในการหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมให้เต็มที่ และจะต้องพิสูจน์
ความผิดของจ าเลยให้ได้ชัดเจนปราศจากข้อสงสัย 
   -  พนักงานอัยการ ในการยื่นฟ้องจ าเลยต่อศาล พนักงานอัยการจะต้องน า
สืบพยานพิสูจน์ความผิดของจ าเลยอย่างชัดแจ้ง แม้จ าเลยจะรับสารภาพในชั้นศาลก็เป็นหน้าที่ของอัยการที่
จะต้องน าสืบพยานหลักฐานให้สิ้นสงสัยจนสามารถท าให้ศาลเชื่อได้ โดยไม่ต้องอาศัยค ารับสารภาพของ
จ าเลย เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคดีศาลสามารถพิจารณาพิพากษาลงโทษจ าเลย เพ่ือจะได้ถูกจองจ า  
ในทัณฑสถานตามอัตราโทษที่ก าหนดต่อไป 
   -  ตุลาการ ผู้พิพากษาเป็นผู้ใช้อ านาจในการบังคับใช้กฎหมายให้บังเกิดผลอย่าง
ศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดทันตาเห็น อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาจะต้องเปิดโอกาสให้โจทก์ได้น าสืบพยานอย่างเต็มที่  
เพ่ือที่จะแสดงว่ามีการกระท าผิดจริงแม้จ าเลยจะรับสารภาพก็ตาม 
   -  ราชทัณฑ์ เป็นขบวนการของการควบคุมอาชญากรรมในด้านการอบรม แก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด การใช้กิจกรรมต่างๆ และโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการบ าบัด
และพัฒนาบุคลิกภาพ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และความมุ่งหวังของผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล ใน
องค์กรราชทัณฑ์นับว่าเป็นบทบาทส าคัญในการควบคุมอาชญากรรมมากกว่าองค์กรอ่ืนๆ เพราะผู้กระท า
ความผิดจะถูกคุมขังเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโทษตามค าพิพากษาของศาล 
 สุดสงวน สุธีสร (2547) แบ่งแยกการป้องกันอาชญากรรมเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านข่าวสาร (information) โดยการให้ข่าวสาร ข้อมูล และความรู้ในการป้องกัน
อาชญากรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มให้รู้ถึงวิธีป้องกันตัวเองมิให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ตลอดจน  
การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันอาชญากรรม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่จะต้องน าเสนอข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน  
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิธีการกระท าผิด ผู้ต้องสงสัยกระท าผิด เพ่ือประชาชนจะได้รับรู้และเตรียมการป้องกัน
ได้ล่วงหน้า 
  2. การให้ความช่วยเหลือประชาชน (aid) โดยการให้ความร่วมมือแก่ประชาชนเมื่อ
ได้รับการร้องขอ เป็นต้นว่า การส ารวจอาคารตึกแถวและแนะน าในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยแก่
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรม ได้แก่ โรงแรม ร้านค้าเพชรพลอย ธนาคาร ตลอดจนการแนะน าให้
ภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยตนเอง 
  3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   - การจัดก าลังสายตรวจในการตรวจท้องที่ โดยจะต้องให้ความรู้ เกี่ยวกับ
สถานภาพอาชญากรรม สภาพพ้ืนที่ และเป้าหมายในการออกตรวจ 
   - การวางแผนในการใช้ก าลังคนตามสถานภาพของอาชญากรรมในชุมชน เช่น 
ในแหล่งชุมชนแออัดที่มีปัญหายาเสพติดก็วางแผนและจัดก าลังพลให้ เหมาะสม เป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการป้องกันและจับกุม 
   - การวางแผนป้องกันอาชญากรรมตามประเภทความผิด เช่น การขโมยรถยนต์ 
  รูปแบบการป้องกันอาชญากรรมมีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการ
ป้องกันอาชญากรรมอย่างไม่เป็นทางการจะได้จากสถาบันครอบครัว โรงเรียน และศาลนา และการป้องกัน
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อาชญากรรมอย่างเป็นทางการจะได้จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  
โดยที่ทั้งสองรูปแบบล้วนเป็นการป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรรม 
  หลักการของการป้องกันอาชญากรรม คือ อาชญากรเป็นบุคคลที่มีความเกรงกลัวต่อ
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย หรือเกรงกลัวต่อการถูกจับกุมมากระท าผิด ดังนั้นอาชญากรจะไม่กระท า
ผิดหากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กฎหมายที่มีบทลงโทษที่รุนแรงหรือเห็นว่าโอกาสในการกระท า
ผิดส าเร็จมีน้อย หลักการนี้ได้เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของ “โอกาส” ในการกระท าผิด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
การป้องกันอาชญากรรมที่ดีต้องมีมาตรการหรือแนวทางที่ลดโอกาสของคนร้ายในการกระท าผิด บางครั้ง
คนร้ายจะไปปล้นทรัพย์หรือชิงทรัพย์และได้ทรัพย์สินมูลค่าเพียงเล็กน้อย แต่คนร้ายจะไม่กล้ากระท าผิดหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าโอกาสจะถูกจับกุมมีสูงหรือไม่มีโอกาสลงมือในการกระท าผิด ดังนั้นมาตรการในการ
ป้องกันอาชญากรรมที่ดีต้องลดโอกาสการกระท าผิดให้เหลือน้อยที่สุดและเพ่ิมโอกาสในการจับกุมคนร้ายให้
มากที่สุด ทั้งนี้การป้องกันอาชญากรรมมีรากฐานมาจากแนวความคิดของส านักอาญาวิทยาดั้งเดิม 
(Classical School) ตามหลักสมมติฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการลงโทษตามกฎหมายที่ว่า “ความ
รุนแรง ความรวดเร็ว และความแน่นอนในการลงโทษนั้นเป็นหัวใจส าคัญในการป้องกันอาญากรรม”  ดังนั้น
การป้องกันอาชญากรรมสามารถท าได้หากมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมซึ่งหมายความถึงมี
อัตราโทษรุนแรงมีการลงโทษที่รวดเร็วและผู้กระท าผิดกฎหมายมีโอกาสถูกจับกุมสูง  
  การป้องกันอาชญากรรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของบุคคลว่าเลือก
ประกอบอาชญากรรมหรือไม่ โดยค านวณจากโทษท่ีจะได้รับหากถูกจับกุมกับผลที่คาดหมายว่าจะได้รับจาก
การกระท าผิดนั้น หากคิดว่าความทุกข์ท่ีจะได้รับจากโทษในกรณีถูกจับกุมมีมากกว่าความสุขที่จะได้จากการ
กระท าผิดบุคคลก็เลือกที่จะไม่ประกอบอาชญากรรมนั้น ซึ่งความคิดของบุคคลได้รับอิทธิพลมาจาก
ประสบการณ์จากการเคยถูกลงโทษหรือจากการติดต่อสัมพันธ์ หรือได้มาจากความรู้ที่ทราบเกี่ยวกับอัตรา
โทษของกฎหมาย ซึ่งการป้องกันตามแนวทฤษฎีป้องกันนั้นสามารถแบ่งการป้องกันได้ 2 รูปแบบ  
รูปแบบที่หนึ่งเรียกว่า การป้องกันทั่วไป (General Deterrence) ซึ่งหมายถึง อิทธิพลของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่ท าให้บุคคลทั่วไปเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความเกรงกลัวต่อการถูกจับกุม ถูกตัดสินว่ากระท าผิดและถูกลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งหากไม่มีกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมนี้แล้ว บุคคลทั่วไปก็จะเลือกประกอบอาชญากรรม ส าหรับการป้องกันอาชญากรรมอีก
รูปแบบหนึ่ งคือ การป้องกันเฉพาะ (Specific Deterrence) ซึ่งหมายถึง อิทธิพลของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่ท าให้บุคคลที่เคยถูกลงโทษมาแล้วไม่ประกอบอาชญากรรม เนื่องจากบุคคลดังกล่าว
เกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษอีก (พรชัย ขันตี, 2553) 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจ 
 2.5.1 ความหมายของงานชุมชนสัมพันธ์และต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
 การจะเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์จ าเป็นต้องทราบความหมายเป็นทางการ
ของค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
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 ชุมชน (Community) จะต้องมีส่วนประกอบดังนี้ 
  1) ประชาชนหรือคน (People) 
  2) ความสนใจของคนร่วมกัน (Common Interest) 
  3) อาณาบริเวณหรือพ้ืนที่ (Area) 
  4) การปฏิบัติต่อกัน (Interaction) 
  5) ความสัมพันธ์ของสมาชิก (Relationship) ที่ผูกพันให้อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้น 
 ความสัมพันธ์ (Relations) หมายถึง ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยหรือการผูกพันของบุคคลที่มี
ต่อกันหรือมีต่อคนในชุมชน 
 ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องผูกพันกัน มีแนวคิด    
ไปในทางเดียวกันและสามารถรวมก าลังกันด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
 จากการทบทวนความหมายและค านิยามที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบว่างานชุมชนสัมพันธ์           
ในหน้าที่ต ารวจ หมายถึงงานที่ต ารวจได้กระท าเพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่างๆ เกิด
การรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุน   การ
ปฏิบัติงานต ารวจ และเป็นการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ต ารวจมีปฏิสัมพันธ์ อันดี  
กับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้นๆ (แนวทาง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2549) 
 แม้ว่าต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะได้รับความนิยมในหน่วยงานต ารวจทั่วโลก แต่ละหน่วยงาน          
ต่างก าหนดนิยามของต ารวจชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกันออกไปเพ่ือน าไปใช้กับหน่วยงานตนเอง อย่างไรก็ดี
นักวิชาการหลายท่านได้สรุปว่า ลักษณะที่เหมือนกันของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ที่ น าไปใช้ในกรมต ารวจ 
ของประเทศต่างๆ จะมีดังต่อไปนี้ (Fagin, 2003) 
  (1) ยึดถือหลักกระจายอ านาจในการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม มากกว่าที่จะใช้          
แนวทางการตรวจตราพื้นที่ สืบสวนหาข่าว และบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
  (2) มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่นมากกว่าการใช้อ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
  (3) ประยุกต์ใช้แนวทางอ่ืนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แทนการจับกุม หรือการใช้
ก าลังโดยมุ่งเน้นแก้ไขสาเหตุหรือต้นตอที่มาของการกระท าผิดทางอาญา  
 Community Policing Consortium ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดนิยามของต ารวจ
ชุมชน (Community Policing) ว่าหมายความถึง “รูปแบบการท างานของต ารวจที่มุ่งเน้นสร้างความรู้สึก
การเป็นเจ้าของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ต ารวจชุมชนจะเน้นการร่วมมือกันระหว่างต ารวจและชุมชน
ในการระบุปัญหาอาชญากรรมและการก่อความเดือดร้อนร าคาญและแสวงหาแนวทางร่วมกัน ตลอดจน
ร่วมมือกัน ในการแก้ ไขปัญหาดั งกล่ าว” (Community Policing Consortium, 1994) นอกจากนี้
Trojanowicz และ Bucqueroux ได้นิยามต ารวจชุมชนสัมพันธ์ว่า หมายความถึง “หลักปรัชญาในการ
ให้บริการของต ารวจ โดยต ารวจสายตรวจที่ท าหน้าที่ตรวจตราในเขตชุมชนหนึ่งได้รับมอบหมายอ านาจจาก
หน่วยงานในระดับหนึ่ง เข้ามาท างานร่วมกับประชาชนในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือระบุปัญหาและ
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แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน” ตามค านิยามข้างต้นจะเห็นว่า ต ารวจชุมชนสัมพันธ์เป็น
หลักปรัชญาบนพ้ืนฐานของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างต ารวจและชุมชน เพ่ือท างานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม สาเหตุของความหวาดกลัวภัยและพฤติกรรมเบี่ยงเบน ท าให้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวม
ของประชาชนในชุมชนนั้น (Schmalleger, 2001) ซึ่งนักวิชาการหลายท่านให้การยอมรับว่าบุคคลที่ได้
พัฒนาและเสนอรูปแบบการท างานต ารวจชุมชนพร้อมก าหนดนิยามขึ้นมา ได้แก่ George Kelling, James 
Wilson และ Robert Trojanowicz โดยบุคคลเหล่านี้ได้มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต ารวจ  สายตรวจพร้อม
เสนอแนะการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับชุมชน และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของต ารวจใน
สายตาประชาชน 
 จากค านิยามของนักวิชาการและหน่วยงานราชการ Richard Adams, William Rohe และ 
Thomas Arcury (2002) ได้วิเคราะห์งานศึกษาของ Skogan and Harnett (1997) Eck and Rosenbaum 
(1994) และ Goldstein (1990) และได้แยกประเด็นให้เห็นว่า ต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีความแตกต่างจากการ
ท างานของต ารวจรูปแบบเดิม (การบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด) ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานต ารวจที่จะน า
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ไปใช้ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจหลักการและความแตกต่างนี้ก่อน ส าหรับความแตกต่าง
นี้สามารถแบ่งแยกได้เป็นจ านวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นแรก การร่วมรับผิดชอบ (Shared Responsibility) การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของต ารวจและสมาชิกชุมชน ซึ่งแนวทางการท างานของต ารวจเดิมจะเน้น
ให้ต ารวจรับผิดชอบในการควบคุมอาชญากรรม และมองว่าสมาชิกชุมชนเป็นเพียง  ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
เมื่อมีการร้องขอเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใด แต่ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์เน้นให้มีการร่วมมือกันระหว่างต ารวจกับสมาชิกชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่สามารถ
เข้ามาสนับสนุนการท างานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 ประเด็นที่สอง คือ การป้องกันอาชญากรรม (Crime Prevention) ต ารวจที่เข้าไปท างาน 
ในชุมชนจะต้องระบุสภาพแวดล้อมหรือสาเหตุของปัญหาที่จะน าไปสู่การเกิดอาชญากรรมหรือความ          
ไม่สงบเรียบร้อยในชุมชน หลังจากนั้นก็จะต้องเข้าไปแสวงหาแนวทางในการท าให้สาเหตุนั้นหมดไป 
หรือลดน้อยลง กล่าวคือ ต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะพยายามระบุปัญหาท้องถิ่นก่อนที่จะขยายตัวกลายเป็น
อาชญากรรมหรือแหล่งเพาะอาชญากรรม แตกต่างจากการท างานรูปแบบเดิมที่ไม่เน้นการแก้ไข
สภาพแวดล้อมแต่จะเข้าไปชุมชนเมื่อได้รับการแจ้ง เหตุ เท่านั้น ซึ่ งต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะเน้น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนหรือสมาชิกในชุมชน ดังนั้น ต ารวจที่จะเข้าไปท างานต ารวจชุมชนสัมพันธ์
จะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการแสวงหาและระบุสภาพปัญหาที่จะน าไปสู่
อาชญากรรม และด้านการท างานร่วมกับประชาชน 
 ประเด็นที่สาม คือ การกระจายอ านาจหรือให้อ านาจในการใช้ดุลยพินิจ (Discretion) 
เนื่องจากต ารวจที่เข้าไปท างานในชุมชนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการระบุสภาพปัญหาที่จะน าไปสู่  
การเกิดอาชญากรรม และท างานร่วมกับสมาชิกชุมชนในการแก้ไขโดยไม่เน้นการบังคับใช้กฎหมายหรือการ
จับกุม หากจะท าให้ต ารวจที่เข้าไปท างานสามารถท าให้สมาชิกชุมชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและไว้วางใจ 
หน่วยงานต ารวจจะต้องกระจายอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการแก้ไขปัญหา ให้แก่ต ารวจในระดับหนึ่ง 
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เพ่ือให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายตามทางแนวทางที่สมาชิกชุมชนต้องการ จึงจะท าให้งาน
ต ารวจชุมชนประสบความส าเร็จ  
 จากการทบทวนค านิยามและความหมายของต ารวจชุมชนสัมพันธ์พบว่า นักวิชาการและ        
นักบริหารงานต ารวจได้ก าหนดค านิยามไว้อย่างหลากหลาย แม้จะแตกต่างกันแต่มีหลักปรัชญาพ้ืนฐานหรือ
แนวทางการท างานเหมือนกัน ในการศึกษานี้ขอให้ค านิยาม “ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ หมายความถึง                
หลักปรัชญาในการท างาน และวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติภารกิจต ารวจ ด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนในชุมชน เพ่ือกระตุ้นหรือเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม อบายมุข หรือพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนร าคาญในชุมชนร่วมกับต ารวจ โดยชุมชน        
เป็นแกนน าหลักในการด าเนินการ ส่วนต ารวจเป็นผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้การด าเนินการเป็นไปด้วย        
ความเรียบร้อย” นอกจากนี้ยังพบว่าชื่อหรือค าเรียกของโครงการนี้จะมีอยู่อย่างมากมาย อาทิ Community 
Policing, Problem-Oriented Policing (POP), Community Problem-Oriented Policing (CPOP), 
Neighborhood Oriented Policing, Police Area Representatives เป็นต้น  
 นอกจากนี้นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า ต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย         
ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 1. ชุมชนจะได้รับประโยชน์ในด้านการมีพลังอ านาจในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 
การได้รับการพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ ความหวาดระแวงภัยอาชญากรรมลดน้อยลง 2. ต ารวจจะได้รับ
ประโยชน์ในด้านการเพ่ิมความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน การเพ่ิมคุณค่าในการท างาน และการเพ่ิมความ          
พึงพอใจของต ารวจในหน้าที่การงาน และ 3. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ ด้านการลดความขัดแย้ง
ระหว่างต ารวจกับชุมชน การลดลงของอัตราอาชญากรรม การมีกิจกรรมในการป้องกันอาชญากรรมเกิดขึ้น
ในชุมชน (Segrave & Ratcliffe, 2004) 
 2.5.2 หลักการและประวัติความเป็นมาต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community Policing) 
 ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจใน
หลายประเทศในระยะเริ่มแรก จะเน้นไปที่การใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตราพ้ืนที่หรือท าการสืบสวนหา
ข่าวเกี่ยวกับการกระท าผิด ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาและวิธี พิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้              
อย่างชัดเจนถึงอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายอาญา ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ        
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างก าแพงหรือกีดกั้นไม่ให้ประชาชน เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนจับกุมหรือป้องกันปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา ทั้งที่การกระท าผิดเหล่านี้ได้สร้าง
ความเสียหายหรือภัยอันตรายแก่สังคมหรือประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 ทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ มีต้นก าเนิดจากสหรัฐอเมริกา ช่วงก่อนทศวรรษที่ 20 โดยแต่ที่
ผ่านมา การพัฒนาองค์กรต ารวจจะเป็นไปในลักษณะปิด (Closed System)เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริต 
โดยพยายามให้ต ารวจสามารถท าหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ตามล าพัง โดยไม่จ าเป็นต้องร้อง
ขอความร่วมมือจากชุมชนและประชาชน แต่เน้นการใช้ยุทธวิธีต ารวจแบบจารีตประเพณี ซึ่งได้แก่การตรวจ
ท้องที่ การตั้งจุดตรวจ การระดมก าลังออกปราบปรามอาชญากรรม หรือเรียกว่าวิธีการท างานของต ารวจ
แบบดั้งเดิม (Traditional Policing) 
 จากการใช้ระบบปิดและการใช้ยุทธวิธีต ารวจแบบจารีตประเพณีดังกล่าว ปรากฎว่า  
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยังไม่เป็นผล กล่าวคืออัตราการ เกิดอาชญากรรมยังคงเพ่ิมสูงขึ้น 
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ประชาชนยังมีความหวาดหวั่นที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจ
กับประชาชน ต ารวจไม่ได้รับความเคารพนับถือ ไม่ได้รับความร่วมมือ หรือหากมีก็น้อยมาก ทั้งต ารวจและ
ประชาชนต่างมีทัศนคติที่ ไม่ค่อยดีต่อกัน ความสัมพันธ์ เหินห่างออกจากกัน ฮาริงตัน (1981) 
เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า “แบ่งเขาแบ่งเรา” (Us versus them) หลักการท างานแบบนี้ถูกตั้งค าถามถึง
ความเหมาะสมที่ไม่สามารถยับยั้งการเกิดเหตุร้ายได้ และยังส่งผลต่อทัศนคติที่ไม่ดีระหว่างต ารวจ  
และประชาชน จึงเป็นที่มาของทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ 
 แต่ระยะเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเหล่านี้  โดยหลายประเทศ 
ได้เริ่มมีกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาสนับสนุนการท างานของต ารวจ อาทิ พระราชบัญญัติ  
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7ก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนสนับสนุนการท างานของต ารวจและ The Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 
1994 ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้ง The Office of Community Oriented Policing Services เพ่ือ
สนับสนุนการท างานต ารวจชุมชนสัมพันธ์แก่หน่วยงานต ารวจทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
 แนวคิดด้านการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานของต ารวจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเริ่มมีขึ้นเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมานี้ โดยเริ่มแรกเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการ
ท างานของต ารวจรูปแบบเดิม ที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมุ่งเน้นการออกตรวจตรา
พ้ืนที่ในลักษณะที่ไม่เน้นการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากประชาชน (Fagin, 2003) โดยในระยะเริ่มแรกได้มี
การน ารูปแบบ “ทีมต ารวจ” (Team Policing) มาใช้ซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดตั้งหน่วยต ารวจหรือทีมต ารวจ
ขนาดเล็กและมอบหมายให้รับผิดชอบในการดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามการกระท าผิด
อาญาในเขตพ้ืนที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยเชื่อว่าทีมต ารวจจะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน
ของต ารวจมากขึ้น แต่เนื่องจากการไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักปรัชญาในการท างานกับระบบบังคับบัญชา
ของต ารวจ และความไม่เข้าใจของต ารวจผู้ได้รับมอบหมายเอง ท าให้รูปแบบการท างานแบบทีมต ารวจ         
ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ (Kelling & Moore, 1988) แม้ว่าทีมต ารวจจะถูกมองว่าเป็น
รูปแบบการท างานเดิมของต ารวจ แต่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการท างานของต ารวจ
ขึ้นมาในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 หลังจากรูปแบบทีมต ารวจได้พัฒนาขึ้นและถูกน ามาใช้ในหลายหน่วยงานต ารวจ ในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันนั้นได้มีการพัฒนารูปแบบการท างานหลายประเภทขึ้นมาด้วยกัน ภายใต้หลักการที่มุ่งเน้น
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับประชาชน (Police Community Relations: PCR) ตัวอย่างเช่น 
ชุมชนเฝ้าระวัง (Neighborhood Watch Program) ที่ต ารวจเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนรวมกัน   
เฝ้าระวังหรือตรวจตราความปลอดภัยของพ้ืนที่ตนเอง หรือการท าเครื่องหมายทรัพย์สิน (The Operation 
ID) ที่ต ารวจร่วมกันกับชุมชนจัดท าเครื่องหมายไว้ที่ทรัพย์สินมีค่าหากถูกโจรกรรมหรือสูญหายต ารวจจะแจ้ง
ให้หน่วยงานราชการติดตามหรือไปติดตามตามสถานที่รับซื้อของท าให้ง่ายต่อการติดตามทรัพย์สินและ
สืบสวนจับกุมคนร้าย ซึ่งรูปแบบการท างานเหล่านี้ของต ารวจยังไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนหรือแม้แต่
หน่วยงานต ารวจด้วยกันเอง แต่นับว่าเป็นความริเริ่มและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 
(Senna and Siegel, 1999) 



23 

 การพัฒนาต ารวจชุมชนสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมได้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการน าเสนอ
บทความเรื่อง “the broken window model” โดย George Kelling และ Jame Wilson, 1982) ได้
น าเสนอรูปแบบในการพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับประชาชน โดยนักวิชาการทั้งสองท่านได้
น าเสนอความคิดส าคัญสามประการ ดังนี้ 
  - ความเสื่อมโทรมของชุมชนท าให้เกิดความหวาดกลัวภัย หากชุมชนเต็มไปด้วยคน 
จ านวนมาก แก๊งเด็กวัยรุ่น โสเภณี คนจรจัด ฯลฯ จะท าให้เกิดอัตราอาชญากรรมสูง 
  - ลักษณะของชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม ชุมชนที่รกร้างว่างเปล่า 
หรือบ้านเรือนมีกระจกแตกจ านวนมากโดยไม่มีการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
หรือละเมิดกฎหมายไม่ได้รับการแก้ไข โดยสุจริตชนที่อยู่อาศัยจะเกิดความหวาดกลัวภัยและอาชญากร 
จะเข้ามาในชุมชนนั้น 
  - ต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีความส าคัญมาก หากต ารวจต้องการที่จะลดความหวาดกลัวภัย
และปราบปรามอาชญากรรม จะต้องให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนนั้น 
 นักวิชาการทั้งสองท่านได้เสนอแนะว่า การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนและการควบคุม
อาชญากรรมไม่สามารถท าได้ภายใต้การท างานรูปแบบเดิมของต ารวจ เนื่องจากต ารวจสายตรวจที่นั่งตรวจ
อยู่บนรถยนต์หรือสายตรวจเดินทางจะเน้นไปที่การสอดส่องตรวจตราจับกุมผู้กระท าผิดหรือบุคคลที่ต้อง
สงสัยว่ากระท าผิด แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเข้าไปหาข้อมูลข่าวสารจากประชาชน หรือเข้าไปสอบถาม
ความเป็นอยู่หรือสร้างความผูกพันกับคนในชุมชน หากเปลี่ยนรูปแบบการตรวจตราให้ไปมุ่งเน้นที่การเข้าไป
หาประชาชนสอบถามความเป็นอยู่หรือความรู้สึกตลอดจนสภาพทั่วไปของชุมชน จะท าให้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนและได้ข้อมูลข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติหรือบุคคลที่กระท าผิดในชุมชนได้ 
ต ารวจจึงต้องท าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานจากการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime 
Fighting) ไปสู่รูปแบบของการดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน (Senna and Siegel, 1999 : 207) หลังจาก
นั้นก็ได้มีการพัฒนารูปแบบต ารวจชุมชนขึ้นมาอย่างเป็นระบบและน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต ารวจ          
ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน 
 การพัฒนารูปแบบการท างานต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะมีลักษณะอย่างหลากหลายและแตกต่าง
กันออกไป เนื่องจากหน่วยงานต ารวจของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา จะมีลักษณะเป็นหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อท้องถิ่นหรือขึ้นตรงต่อมลรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดของรัฐบาลกลาง ท าให้มีโครงสร้างของหน่วยงาน
และรูปแบบการบังคับบัญชา ตลอดจนลักษณะหรือปรัชญาในการท างานแตกต่างกันออกไป ซึ่งการพัฒนา
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์จึงมีหลายรูปแบบตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ของ
สหรัฐจึงมีการเรียกชื่อหลายรูปแบบแตกต่างกัน ได้แก่ Community Policing, Community Relation 
Policing, Community-oriented Policing หรือ Problem-solving Policing แม้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ออกไปแต่จะมีหลักการหรือแนวทางในการท างานไม่แตกต่างกันนอกจากนี้แนวทางหรือกลยุทธ์ในการ
ด าเนินโครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ อาทิ การจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนเพ่ือท าหน้าที่ดูแล
ชุมชน การจัดทีมต ารวจลงไปแสวงหาความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน การส่งจดหมายเตือนภัยให้แก่          
คนในชุมชน ฯลฯ 
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 2.5.3 การประยุกต์ใช้ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในหน่วยงานต ารวจ 
 การจะน าต ารวจชุมชนสัมพันธ์มาใช้ในการงานต ารวจให้ประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารหน่วยงาน
ต ารวจต้องตระหนักว่า รูปแบบการท างานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในมิติด้านโครงสร้างการบริหาร
บุคคล การบังคับบัญชา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย เพราะหลักปรัชญาในการท างานเปลี่ยนแปลงไป 
รูปแบบการท างานต้องสอดคล้องกันด้วย ดังนั้น ต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะท าให้หน่วยงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสองประการด้วยกัน (Adams et al., 2002) ประการแรก หน่วยงานต ารวจต้องยอมรับ
ว่าต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายลดน้อยลงหรือลดความเข้มงวดในการตรวจตราจับกุม 
ในขณะที่ดุลยพินิจของต ารวจสายตรวจหรือต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะเพ่ิมมากขึ้น และประการที่สอง 
หน่วยงานต้องด าเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนความคาดหวัง
ของต ารวจที่เกี่ยวข้อง  
 
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม 
 2.6.1 ความหมายของความหวาดกลัวอาชญากรรม 
 ค าว่า “ความหวาดกลัวของประชาชนต่อภัยอาชญากรรม” นั้นมีนักวิชาการหลายท่าน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ก าหนดค านิยามไว้ ผู้วิจัยจะยกมาเพียงบางส่วน ดังปรากฏดังต่อไปนี้ 
 Hough (1995) กล่าวว่า ความรู้สึกกลัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่แทนที่
ด้วยทัศนคติและความรู้สึกของกลุ่มบุคคล (Lucia Dammert et al., 2003) 
 Furstenberg (1971) ให้ค านิยามไว้ว่า Fear of Crime หมายถึง ความรู้สึกปั่นป่วนจิตใจ 
(agitation) หรือความวิตกกังวล (anxiety) ของมนุษย์ที่มีต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน 
ที่ตนเป็นเจ้าของ ซึ่งจะเกี่ยวกับทางจิตวิทยา โดยที่ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะเมื่อบุคคลเผชิญ 
กับเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลภายหลังจากที่ เคยมีประสบการณ์ตกอยู่  
ในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับอาชญากรรมมาก่อนด้วย (Piero Amerio & Michele Roccato, 2005) 
 Warr (2000, อ้างถึงใน Cordner, 2010) กล่าวไว้ว่า การท าความเข้าใจ Fear of Crime  
ส่วนใหญ่จะให้ความหมายว่า “ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อภัยอาชญากรรม” เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
กลัวหรือหวาดระแวง ซึ่งมักจะส่งผลให้ผู้คนตื่นตระหนกและสร้างพฤติกรรมตอบสนองต่อภยันตรายที่เกิดขึ้น
อย่างไม่คาดคิด  
 Wesley Skogan (2006, อ้ า งถึ ง ใน  Cordner, 2010) ให้ ค านิ ย าม ไว้ ว่ า คว ามกลั วภั ย
อาชญากรรมเป็นเรื่องความเป็นจริงทางสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อการด ารงชีวิตใน
เมืองขนาดใหญ่ความกลัวมีผลต่อทั้งบุคคลและกลุ่มของพวกเขา ความกลัวสามารถกักผู้คนไว้ภายในบ้านของ
พวกเขาเอง และการท าลายความไว้วางใจระหว่างเพ่ือนบ้านข้างเคียง ดังนั้น ส าหรับ Skogan ความกลัวถือ
เป็นปัจจัยหลักในการก าหนดคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประชาชนที่รัฐต้องเอาใจใส่ดูแล  
 ความหวาดกลัวอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ความสนใจเรื่องความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสต์ทศวรรษ  
ที่ 1960s ในยุคที่มีความขัดแย้งและเดินขบวนต่อต้านเรื่องของสีผิวชาติพันธุ์อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามความ
เคลื่ อนไหวเรื่ องดั งกล่ าว เ พ่ิ งปรากฏอย่ างชัด เจนเมื่ อมีการส ารวจเหยื่ ออาชญากรรมเกิดขึ้ น  



25 

ซึ่งเป็นการเปิดยุคสมัยใหม่แห่งการสืบค้นข้อมูลด้านอาชญาวิทยาอีกทางหนึ่ง ซึ่งต่อมาเป็นประเด็นเรื่อง
ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมของเหยื่อจึงกลายเป็น “ปัญหาสังคม” ส าหรับกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิด
อาชญากรรม โดยประชาชนจะมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นเมื่ออาชญากรรมมีอัตราสูงขึ้น 
แม้ว่ า อัตราการเกิดอาชญากรรมจะลดลงแต่ความรู้ สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกลับมิ ได้ลดลง  
ตามไปด้วย (จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย , 2551) โดยทั่วไปแล้ว นิยามของความหวาดกลัวภัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หมายถึง ความกลัวของการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม เมื่อเทียบกับโอกาสที่แท้จริงของการ
ตกเป็นเหยื่อ ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมจะมีลักษณะเป็นสาธารณะความรู้สึก ความคิด  
และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของอาชญากรรมส่วนบุคคล โดยปัจจัยก าหนดความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมยั งรวมถึ งความมั่นคงในบริ เ วณที่ ส าธารณะใกล้ เคี ยง  ( neighborhood stability)  
โอกาสหมุนเวียนในความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และปัจจัยเสี่ยงที่กว้างขึ้น เช่น ความวิตกกังวล
เกี่ยวกับอาชญากรรม และการแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับกระแสและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(https://definitions.uslegal.com/f/fear-of-crime/) 
 2.6.2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม 
 ในเรื่องเกี่ยวกับความหวาดกลัวอาชญากรรมนี้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner (1997 
อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551) พบว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางด้านสังคมที่น่าสนใจดังนี้ 
  1. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมเป็นประเด็นคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมากกว่าคุกคามต่อความรู้สึก
ปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่วๆ ไป 
  2. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม          
ท าให้ผู้ชายรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมน้อยกว่าผู้หญิง 
  3. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับสถานการณ์แวดล้อม โดยทั่วไปค าถามในการ
ส ารวจการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักจะถามว่า “คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนเมื่อต้องเดินผ่านบริเวณบ้านพัก
ของตนในเวลากลางคืน” โดยจะต้องกระจายองค์ประกอบรายละเอียดของสถานการณ์แวดล้อมออกมาเป็น
ประเด็นย่อยๆ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับเพ่ือนบ้านลักษณะแวดล้อมต่างๆ ความรู้สึกหวาดกลัวความมืด การ
รับรู้ต่อความรู้สึกอ่อนแอในใจ ความรู้สึกในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเกิดข้ึน
ในสถานที่นั้นมาก่อน หรือเมื่อเดินถนน บนรถโดยสารสาธารณะ และเม่ืออยู่บ้าน ฯลฯ 
  4. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกอ่อนแอ Hale (1996) ศึกษาพบว่า 
การสร้างความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความอ่อนแอหรือความรู้สึกไม่มั่นคง  
โดยค านวณจากการรับรู้อัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
  5. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความเสี่ยง ผลจากการส ารวจเหยื่ออาชญากรรม 
พบตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามระหว่างกันคือ “ความรู้สึกหวาดกลัว” กับ “ความเสี่ยง” 
กล่าวคือชายหนุ่มวัยท างานที่ใช้ชีวิตเสเพลนอกบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ชอบเที่ยวตามสถานเริงรมย์ซึ่งจัดว่าเป็น
กลุ่มที่มี “อัตราความเสี่ยง” สูงสุดต่อการประสบอาชญากรรม แต่กลับเป็นกลุ่มที่มี “ความรู้สึกหวาดกลัว” 
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ต่ าสุด ขณะที่หญิงชราแสดง “ความรู้สึกหวาดกลัว” สูงสุด แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมี “อัตราความเสี่ยง” 
ต่ าสุด (Hough, 1995 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย, 2551) 
  6. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับเพศ การส ารวจอาชญากรรมของประเทศ         
สหราชอาณาจักร (British Crime Survey หรือ BCS) ปี ค.ศ.1996 พบว่า ในสถานการณ์เดียวกันเพศหญิง
กับเพศชายมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมแตกต่างกัน โดยผู้หญิงร้อยละ 58 รู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
อย่างยิ่งเมื่อต้องเดินตามล าพังในเวลากลางคืน ขณะที่ความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ชายเพียงร้อยละ 12 
เท่านั้น 
  7. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับลักษณะทางกายภาพแวดล้อม ความรู้สึก
หวาดกลัวอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผูกติดกับสภาพความเป็นสังคมเมือง ขณะเดียวกันก็มี
ปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมแคบๆ ทรุดโทรมที่มีไฟสลัวๆ ตึกรามบ้านช่องที่มีการขีดเขียนภาพและค าตาม
ผนังตึก อาคารที่พักสูงๆ ที่ทรุดโทรม มุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่วสุม มีคนเมาสุราเดินไปมา และสภาพแวดล้อม
อ่ืนๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมิตร 
  8. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับการใช้ชีวิตของหนุ่มสาว ผลจากการส ารวจ
ข้อมูลอาชญากรรมทั้งของ British Crime Survey (BCS) และ Islington Crime Survey (ICS) พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในเรื่อง “ความรู้สึกหวาดกลัว” กับ “วิธีการใช้ชีวิตของหนุ่มสาว”  โดยจาก ICS ที่
ท าการส ารวจครั้งแรกพบว่า ผู้หญิงร้อยละ 36 ไม่เคยออกไปนอกบ้านในเวลาค่ ามืดเพราะรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรม ขณะที่ผู้ชายเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่รู้สึกเช่นเดียวกันนี้ แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมท าให้ผู้คนเหล่านี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนด้วยการแสดงพฤติกรรมหลบเลี่ยงหลีกหนีจาก
การใช้ชีวิตสังคมในยามค่ าคืน ในลักษณะของการสร้างเคอร์ฟิวให้กับตนเอง เช่นเดียวกับผลจากการส ารวจ
ข้อมูลอาชญากรรมของ BCS ในปี ค.ศ.1996 พบว่าผู้หญิงร้อยละ 11 และผู้ชายเพียงร้อยละ 5 ไม่เคยออกไป
นอกบ้านในเวลาค่ ามืด โดยในจ านวนผู้ตอบดังกล่าว ผู้หญิงร้อยละ 35 และผู้ชายเพียงร้อยละ 15 ให้เหตุผล
ว่าที่ไม่เคยออกไปนอกบ้านในยามค่ าคืนเพราะรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม 
  9. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ ผลกระทบของอาชญากรรม 
กับการก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่เหยื่ออาชญากรรมที่มีสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรื อชาติพันธุ์แตกต่าง
ออกไปนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลอาชญากรรมของ BCS ระบุว่าคนเอเชียมี
ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมสูงเมื่อเดินตามล าพังในยามค่ าคืน ขณะที่ชาวแอฟริกัน -แคริเบียนรู้สึก
ปลอดภัยกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนๆ เมื่อเดินตามล าพังในยามค่ าคืนและเช่นเดียวกับที่หน่วยสนับสนุนเหยื่อ
อาชญากรรมเปิดเผยว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมาแล้วมักจะต้องใช้ชีวิต 
ภายหลังจากเกิดเหตุราวกับเป็นนักโทษด้วยการขังตนเองอยู่แต่ในบ้าน หรือไม่ก็ต้องจ ากัดตนเอง  
ให้ห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมคุ้นเคย เด็ก ๆ จะรู้สึกไม่คุ้นเคยเข้าที่เข้าทางและมีความทุกข์ทรมานกับโรงเรียน
และชีวิตทางสังคมของพวกเขา ส่วนผู้หญิงก็จะมีความหวาดกลัวที่จะด าเนินชีวิตประจ าวันของตน  
รวมทั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้อยู่ในบ้านของตนเองก็ตาม 
  10. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมในมุมมองเชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกันของเหยื่อ
อาชญากรรม Stanko สนใจศึกษาความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมในมุมมองอาชญาวิทยาสตรีนิยม 
(feminist criminology) โดยพยายามอธิบายให้ เห็นว่าผู้หญิงมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม 
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เพ่ิมมากขึ้น เมื่อผลการวิจัยหลายชิ้นระบุตรงกันว่าอาชญาอาชญากรรมที่เกิดแก่ผู้หญิงโดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางเพศนั้น เกิดขึ้นภายในบ้านมากกว่าเกิดขึ้นนอกบ้าน ซึ่งท าให้ผู้หญิงมีโอกาสตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้นกว่าเดิม และความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมนี้เป็นความรู้สึกหวาดกลัวที่ไม่มีเหตุผล 
ขณะที่ผู้หญิงกับคนชราก็มีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุผลทางร่างกายและ
จิตใจ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้นล่างต้องเผชิญหน้ากับอาชญากรรมสูงกว่า เช่นเดียวกับกลุ่มชาติ พันธุ์
หรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ต้องประสบกับความหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างมากเม่ือใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคน
กลุ่มใหญใ่นสังคมท่ีแตกต่างออกไป 
 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ. 2553 (แนบท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) 
 ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติมีอ านาจและหน้าที่ที่ส าคัญ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย
ส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมาย และด าเนินการเพื่อน าผู้กระท าผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจ าเป็นต้องก าหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ เป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต ารวจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ         
ที่ดีและเป็นมาตรฐาน  
 ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจประกอบด้วย  
 ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการต ารวจ
อยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้น าให้ข้าราชการต ารวจบรรลุถึงปณิธาน  
ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  
 ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ประกอบด้วย  
  (1) มาตรฐานทางจริยธรรมต ารวจ คือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการต ารวจเพ่ือให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ 
  (2) จรรยาบรรณของต ารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพ
ต ารวจที่ข้าราชการต ารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการต ารวจและ
วิชาชีพต ารวจ  
 ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจนี้  
 “การไม่เลือกปฏิบัติ” หมายความว่า การไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันเนื่องมาจากชาติก าเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ 
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การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศส่วนบุคคล ความพิการ สภาพร่างกาย 
จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  
 “ประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน บริการ ต าแหน่งหน้าที่การงานสิทธิประโยชน์  
หรือประโยชน์อื่นใดหรือค าม่ันสัญญาที่จะให้หรือจะได้รับสิ่งดังกล่าวในอนาคตด้วย  
 “การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความว่า การปฏิบัติหรือกระท าใดๆ ต่อร่างกายหรือจิตใจ
ของบุคคล ในลักษณะที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส หรือดูถูก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 ข้อ 3 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจอย่างเคร่งครัด เมื่อตนได้ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจ จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทันที หากไม่แน่ใจว่าการที่ตนได้กระท าหรือตัดสินใจ หรือจะ
กระท าหรือจะตัดสินใจเป็นหรือจะเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจหรือไม่ ให้ข้าราชการต ารวจนั้นปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนย์ให้
ค าปรึกษาแนะน าตามกฎ ก.ตร. ข้อ 8 วรรคสาม 
 ส่วนที่ 1 
 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ 
 ข้อ 4 ข้าราชการต ารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
  (1) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม  
  (2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น  
  (3) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด  
  (4) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  
 ข้อ 5 ข้าราชการต ารวจพึงยึดถืออุดมคติของต ารวจ 9 ประการ เป็นแนวทางชี้น าการประพฤติ
ตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้  
  (1) เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่  
  (2) กรุณาปราณีต่อประชาชน  
  (3) อดทนต่อความเจ็บใจ 
  (4) ไม่หวั่นไหวต่อความยากล าบาก  
  (5) ไม่มักมากในลาภผล  
  (6) มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  
  (7) ด ารงตนในยุติธรรม 
  (8) กระท าการด้วยปัญญา  
  (9) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต  
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 ข้อ 6 ข้าราชการต ารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันโลก        
ทันเหตุการณ์ และมีความช านาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน เพ่ือสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืนแนบเนียน และเป็นประโยชน์ต่อ
ราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ส่วนที่ 2 
 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
 (1) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 
 ข้อ 7 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
  (1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท และไม่ยอมให้
ผู้ใดล่วงละเมิด  
  (2) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมือง หรือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
 ข้อ 8 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 9 ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติ ดังนี้  
  (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  และ             
เป็นธรรม  
  (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ           
กล้าหาญและอดทน  
  (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัด
ความรับผิดชอบ  
  (4) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  
  (5) รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจาก
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรื อการ
ตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ก าหนด  
 ข้อ 10 ข้าราชการต ารวจต้องมีจิตส านึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพ่ือให้ประชาชน
ศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้  
  (1) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชน 
ผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ  
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  (2) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือ
ท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยค า กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือ           
เหยียดหยามประชาชน 
  (3) เอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะท่ีจ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอ่ืนๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้อง
สงสัยหรือผู้กระท าผิดกฎหมายหรือไม่ 
  (4) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า 
และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน  
 ข้อ 11 ข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
  (1) ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่
ของตน แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  
  (2) ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่
ของตนไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท าของข้าราชการต ารวจ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน อันเป็นผลให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระท าของผู้นั้นสูญเสียความ
เที่ยงธรรมและยุติธรรม  
  (3) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้น
ต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนดเว้นแต่ญาติซึ่งให้
โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการให้โดยธรรมจรรยา 
  (4) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพ่ือธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน  
  (5) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  
  (6) ด ารงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อต าแหน่งหน้าที่ ไม่ท าผิดกฎหมาย         
แม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขท้ังหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะ
แห่งตน  
 ข้อ 12 ข้าราชการต ารวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพ่ือ
เกียรติศักดิแ์ละศักดิ์ศรีของความเป็นต ารวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
  (1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
  (2) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรม
และศีลธรรม  
  (3) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ให้ทักท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง  
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  (4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น หรือท าให้สูญเสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม  
 ข้อ 13 ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการต ารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
  (1) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่พ่ึงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  (2) หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ              
ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
  (3) ปกครองบังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
ยอมรับฟังความคิดเห็น 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 ร่ วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ โดยยึด
ความส าเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง  
 ข้อ 15 ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนด ดังนี้ 
  (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
  (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (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 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
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  (1) อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูล
ข่าวสาร หรือติดต่อราชการอ่ืน ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพ่ือไม่ให้ประชาชน
เสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย  
  (2) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพ่ือให้เกิดความน่าเคารพย าเกรง ไม่ใช้
ถ้อยค า กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน  
  (3) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องด ารงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ  
  (4) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดย
ปราศจากเหตุอันสมควร  
  (5) พกพาเอกสารหรือตราประจ าตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจ าตัวเมื่อมีบุคคล
ร้องขอ 
 ข้อ 17 เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระท าผิด ข้าราชการต ารวจต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้  
  (1) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา  
  (2) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และด าเนินการตามกฎหมายต่อ
ผู้กระท าความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องค านึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย  
  (3) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติ แล้วไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้ง
ผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้  
 ข้อ 18 ข้าราชการต ารวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ ก าลัง หรือความรุนแรงเป็นมาตรการที่
รุนแรงที่สุด ข้าราชการต ารวจอาจใช้อาวุธ ก าลัง หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้กรอบ  
ของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการ
จับกมุ หรือเพ่ือช่วยบุคคลอ่ืนที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต  
 เมื่อมีการใช้อาวุธ ก าลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการ
ต ารวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที  
 ข้อ 19 ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากค า หรือการซักถาม
ผู้กระท าความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลอ่ืน  
ข้าราชการต ารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการต ารวจ รวมทั้งใช้
ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ 
ดังนี้  
  (1) ไม่ท าการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคคลนั้น 
  (2) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณ
กรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น  
  (3) ไม่กระท าการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อ านาจที่มิชอบ หรือแนะน าเสี้ยมสอน
บุคคลให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือปรักปร าผู้อื่น  
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  (4) ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพ่ือการ
สอบปากค า  
  (5) ไม่ใช้อ านาจที่มิชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน           
 ข้อ 20 ข้าราชการต ารวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้  
  (1) ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผน  
  (2) ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย  
  (3)  จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี
เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ  
  (4) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่คุมขังผู้หญิง
ร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต  
 ข้อ 21 ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการต ารวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19 หรือจากการ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ข้าราชการต ารวจจะต้องรักษาข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเป็น
อันตรายต่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษทั้งต่อผู้เสียหายหรือผู้กระท า
ความผิด 
 ข้าราชการต ารวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเ พ่ือ       
ประโยชน์ในราชการต ารวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น 
 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรม 
 ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ (2559) ได้กล่าวถึงการอ านวยความยุติธรรมว่า ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในฐานะหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีหน้าที่หลักในการอ านวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน โดยเมื่อกล่าวถึงการอ านวยความยุติธรรมนั้นโดยทั่วไปจะหมายถึง การน าตัวผู้ที่กระท า
ความผิดมาด าเนินคดีและรับการลงโทษตามกฎหมาย นั่นคือ การน าตัวผู้กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย ต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ รวมทั้ง
ทนายความด้วย ส าหรับการอ านวยความยุติธรรมในงานของต ารวจนั้นเป็นงานด้านการสอบสวนคดีอาญา 
โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ซึ่งการด าเนินการจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอ
ภาค และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้ก าหนดเป็นนโยบายเน้นหนักมุ่งปรับปรุง
งานอ านวยความยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ควบคู่ไปกับการรักษาความสงบสุขของสังคม และพัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณท่ีเหมาะสมต่อการด ารงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กร  ต้นธารของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การอ านวยความยุติธรรมในงานของต ารวจประกอบด้วย การแสวงหาและ
รวบรวมพยานหลักฐานทางคดีและน าตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการแจ้งความคืบหน้า
และส่งผลการสอบสวนให้ผู้เสียหายทราบ การปล่อยตัวชั่วคราว การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย 
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พยาน และเหยื่ออาชญากรรม การจัดห้องชี้ตัวผู้ต้องหา ห้องควบคุม สถานที่เก็บรักษาของกลาง  รถที่เกิด
อุบัติเหตุ และรถท่ียึดไว้ตรวจสอบ เป็นต้น 
 ในส่วนของการอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญา ตามค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ              
ที่ 419/2556 เรื่อง การอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา นั้นได้กล่าวถึงการอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญาตั้งแต่  
  1. การรับแจ้งความ 
  การรับแจ้งความให้ผู้รับแจ้งความพึงระลึกไว เสมอว่า การรับแจ้งความเป็นหน้าที่ที่
จะต้องบริการประชาชน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “เป็นต ารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของ
ประชาชน” จึงต้องรับแจ้งความ และใหบริการในทุกเรื่อง 
  2. การค้น 
  การค้นตัวบุคคลหรือสถานที่ ลวนแล้วแต่เป็นการกระท าที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ
เสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครอง เจาพนักงานต ารวจพึงกระท าด้วยความระมัดระวังและยึดถือหลักกฎหมาย         
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
  3. การจับ 
  การจับ เป็นการกระท าท่ีท าให้ผู้ถูกจับเสียความเป็นอิสรภาพ เจาพนักงานต ารวจจึงควร
ระมัดระวังการใช้อ านาจในการจับ และกระท าเมื่อมีความจ าเป็น โดยให ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายให้อ านาจไว พึงเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการจับ เพ่ือประโยชนในการระงับปราบปราม
เหตุอันบังเกิดขึ้นเฉพาะหนา หรืออาจจะเกิดขึ้น หรือเพ่ือป้องกันมิให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสหลบหนีไดสะดวก
เท่านั้น  
  4. การควบคุม 
  การควบคุม ตองกระท าไปภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไวและเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้นกฎหมายส าคัญที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งนอกจากจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยแล้วยังคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย  
  5. การปล่อยช่ัวคราว 
  ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวก่อนว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไมมีความผิดจนกว่า
ศาลจะไดพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลผู้ นั้นเป็นผู้กระท าความผิด การปล่อยชั่วคราวจึงเป็นมาตรการที่มี
ความส าคัญยิ่ง หากผู้ตองหาถูกควบคุมตัวอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  
  6. การสอบสวน 
  การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล
ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบ และค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็น
ส าคัญ 
 การอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
 ตามหลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะน าตัวผู้กระท าผิดที่แท้จริงมา
ลงโทษตามกฎหมายควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ และโดยเหตุที่ถือว่า มนุษย์ทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่า
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จะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ใน
มาตรา 39 ว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่เวลานั้นบัญญัติเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
เวลาที่กระท าผิดมิได้ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิ ด ก่อนมี              
ค าพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็นผู้กระท าความผิด
มิได”้ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นองค์การที่ให้ความส าคัญในเรื่องความเป็นธรรมต่อสังคมและ
กระบวนการยุติธรรม ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน และมีหน้าที่ควบคุมสังคมในฐานะผู้รักษา
กฎหมาย ซึ่งหมายถึงการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสังคมด้วยยุทธวิธีต่าง ๆ ในด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวนอาชีพต ารวจจึงมีขอบเขตกว้างขวางและเกี่ยวข้องกับประชาชน
ตลอดเวลา ส าหรับกิจการของต ารวจในปัจจุบันได้มีการก าหนดรูปแบบของภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทของต ารวจไว้หลายประการ เช่น พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการต ารวจ พ.ศ.2547 บัญญัติให้ต ารวจ 
มีอ านาจหน้าที่ 4 ประการ คือ 
  1) รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 
  2) รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระท าผิดอาญา 
  3) บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน 
  4) ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ 
 ซึ่งงานหลักและเป็นหัวใจส าคัญของต ารวจในหลักนิติธรรม นั่นคือ งานสอบสวน ประชาชนที่
ได้รับความเสียหายจะต้องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อต ารวจ คือ พนักงานสอบสวน ซึ่งมีหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่กล่าวหา และใช้ดุลยพินิจจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้
สรุปส านวนการสอบสวน มีความเห็นทางคดี ส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อด าเนินคดีตาม
กฎหมายดังนั้น ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นจึงเริ่มที่พนักงานสอบสวนเป็นล าดับแรก  
โดยมี เกณฑ์ วิธีการ รูปแบบ ระเบียบ ข้อก าหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ ก าหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบ และค าสั่งต่างๆ 
เพ่ือเสริมความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ทั้งฝ่ายผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา  
 
2.9 แนวทางและระเบียบเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 
 การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้น
จับกุมผู้กระท าความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกวดขันวินัยจราจร 
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  รวมทั้งเป็นการลดโอกาสของผู้ที่จะประกอบอาชญากรรมได้ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นส าคัญ โดยมีการก าหนด
ความหมายและมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดตามหนังสือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่ 0007.34/5578 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีสาระส าคัญดังนี ้
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 2.9.1 มาตรการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด 
  1. ความหมายของค าว่า ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด 
   1) ด่านตรวจ หมายถึง สถานที่ท าการที่เจ้าพนักงานต ารวจออกปฏิบัติหน้าที่ใน
การตรวจค้นเพ่ือจับกุมผู้กระท าความผิดในเขตทางเดินรถ (ความหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. 2522) หรือทางหลวง (ความหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ .ศ.2535) โดยระบุสถานที่ไว้         
ชัดแจ้งเป็นการถาวร การตั้งด่านตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่า
ด้วยทางหลวงหรือกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี 
   2) จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานต ารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อ
จับกุมผู้กระท าความผิดในเขตการเดินรถหรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีก าหนดระยะเวลา
เท่าที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
แล้วจะต้องยุบเลิกจุดตรวจดังกล่าวทันที 
   3) จุดสกัด หมายถึง สถานที่เจ้าพนักงานต ารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพ่ือ
จับกุมผู้กระท าความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน
เกิดข้ึนเป็นการชั่วคราวและจะต้องยุบเลิกเม่ือเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว 
  2. การจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด 
   1) ห้ามมิให้ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด ในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง              
เว้นแต่ 
         (1.1) ด่านตรวจ การจัดตั้งด่านตรวจจะกระท าได้ ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี 
          (1.2) จุดตรวจ การตั้งจุดตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
ตั้งแต่ชั้นผู้บังคับการขึ้นไป โดยพิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง และต้องมีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
          (1.3) จุดสกัด จะตั้งได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุก เฉิน หรือจ าเป็น
เร่งด่วนเกิดขึ้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้าสถานีต ารวจหรือผู้รักษาการ
แทนข้ึนไป โดยมีก าหนดระยะเวลาเท่าท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าวยังคงมีอยู่เท่านั้น 
   2) ให้เลิกด่านตรวจ จุดตรวจ ที่ตั้งขึ้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และความหมาย
ตามข้อ 1) และ ข้อ 2) (1) ทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้ 
  3. การปฏิบัติ 
   1) การปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด จะต้องมีนายต ารวจชั้น
สัญญาบัตรระดับตั้งแต่รองสารวัตรขึ้นไปเป็นหัวหน้า และจะต้องแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
   2) การปฏิบัติในการตรวจค้น จับกุม ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัด 
   3) ที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจ ต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายการจราจรว่า “หยุด” 
โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจ จะต้องมีในการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร และ
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ในเวลากลางคืนจะต้องให้มีแสงไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ก่อนถึง 
จุดตรวจ และให้มีแผ่นป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และต าแหน่งของหัวหน้าเจ้ าหน้าที่ต ารวจที่ประจ าด่าน
ตรวจและจุดตรวจดังกล่าว นอกจากนั้นให้มีแผ่นป้ายแสดงข้อความว่า “หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบให้แจ้งผู้บังคับการ โทร........” (ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บังคับการไว้) ข้อความดังกล่าว
ข้างต้นให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
   4) ให้หัวหน้าสถานีต ารวจนครบาลหรือหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ส าหรับการตั้งจุดตรวจไว้อย่างครบถ้วนและพร้อมใช้การได้
ตลอดเวลา 
   5) การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วย
ใกล้เคียงให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบติดต่อกัน เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน          
ท าให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน  
  4. การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ 
   1) เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเริ่มต้นหรือเลิกปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดตรวจหรือจุดสกัด  
ให้รายงานทางวิทยุสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งอนุมัติให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดดังกล่าวทราบและเมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติแล้วให้ผู้ควบคุมจุดตรวจหรือจุดสกัดดังกล่าว รายงานผลการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึงผู้สั่งอนุมัติภายในวันถัดไปเป็นอย่างช้า 
   2) ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออก
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด ที่มีอยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
   3) ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 4) (2) ที่จะต้องเอาใจใส่กวดขัน
ดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ใต้บังคับบัญชาของตน มิให้ฉวยโอกาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจ าด่าน
ตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด เรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้ใช้รถที่กระท าผิดกฎหมายหรือไปด าเนินการ
จัดตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด ในเขตเดินรถหรือทางหลวงโดยมิได้รับค าสั่งจากผู้มีอ านาจ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และหากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ใดประพฤติมิชอบในลักษณะดังกล่าว ก็ให้รีบ
พิจารณาด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไปตามอ านาจหน้าที่ ทั้งทางวินัยและอาญา แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นจนถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติทราบโดยมิชักช้า การรายงานดังกล่าวให้ระบุ ยศ นาม ต าแหน่ง
ของข้าราชการต ารวจผู้กระท าผิดพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและพฤติการณ์แห่งการกระท า
ความผิดให้ละเอียดชัดเจน 
   4) หากปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาในระดับตั้งแต่กองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือต ารวจหน่วยอื่น สืบสวนข้อเท็จจริงจนปรากฏชัดเจน หรือตรวจตราพบว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ด่านตรวจ 
จุดตรวจ หรือจุดสกัดใด มีพฤติการณ์มิชอบดังกล่าว ตามข้อ 4) (3) หรือจับกุมตัวได้ โดยลักษณะ 
ของพฤติการณ์เป็นการกระท าร่วมหลายคน และ/หรือเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายวันให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่กระท าผิดดังกล่าว ฐานบกพร่อง
ละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอีกส่วนหนึ่งด้วย 
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 2.9.2 มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ พฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต และการสร้าง
ความเดือนร้อนแก่ประชาชน 
  1. การตั้งจุดตรวจ และจุดสกัด ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติ ตามข้อ 2.8.1 โดยเคร่งครัด
เมื่อไม่มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ใดหยุดรถเพ่ือท าการตรวจ เว้นแต่ พบความผิด  
ซึ่งหน้าและตอ้งไม่เป็นไปในลักษณะการซุ่มจับอย่างเด็ดขาด 
  2. การตั้งจุดตรวจต้องมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
จุดตรวจ ช่วงเวลา ก าลังพลที่ใช้ และผู้ควบคุมการปฏิบัติ 
  3. สถานที่ในการตั้งจุดตรวจ และจุดสกัด ให้ค านึงถึงสภาพการจราจร ความปลอดภัย 
ของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นส าคัญ โดยจะต้องเป็นสถานที่เปิดเผยป้องกันความเคลือบแคลงสงสัย
จากประชาชน 
  4.การจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรให้ด าเนินการในกรณีที่เป็น
ความผิดชัดแจ้ง ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรหรือความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยต้องไม่กลั่นแกล้ง
หรือหาเหตุในการจับกุม ทั้งนี้ การจับกุมและออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  5. กรณีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยการสนธิก าลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ให้ผู้ควบคุมจุดตรวจ จุดสกัด ท าการชี้แจงผู้ร่วมปฏิบัติให้เข้าใจอ านาจ
หน้าที่ รวมทั้งการแต่งกายของอาสาสมัครต่าง ๆ จะต้องมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบอกฝ่ายที่ไม่ท าให้
ประชาชนเกิดความสับสน 
 2.9.3 มาตรการเสริมการปฏิบัติและการลงโทษ 
  1. ผู้บังคับบัญชาระดับสถานีต ารวจนครบาล/สถานีต ารวจภูธร จัดให้มีการอบรม ชี้แจง 
และซักซ้อมการปฏิบัติในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้เป็นไปตามหลักยุทธวิธีต ารวจก่อนออก
ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง โดยเน้นให้ใช้ความระมัดระวังและต้องไม่ประมาท 
  2. ให้กองบัญชาการ/กองบังคับการ ด าเนินการสรุปปัญหา ข้อขัดข้อง และสาเหตุที่ท าให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ  
จุดสกัด น าไปก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เกิดความปลอดภัย ลดความสูญเสีย และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนายุทธวิธีในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3. กรณีมีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชน เกี่ยวกับกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจมีพฤติการณ์ที่           
ไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยและทางอาญาไปตามความชัดเจนของพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างเฉียบขาด กรณีไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานแต่เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้นั้นมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางปกครองทุกราย 
  4. ให้ส านักงานจเรต ารวจ สุ่มตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจ และจุดสกัด หากพบเจ้าหน้าที่ต ารวจมีพฤติการณ์ท่ีไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบก็ให้ด าเนินการทางวินัยและอาญาโดยเฉียบขาดทุกราย แล้วรายงานผลให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติทราบ 
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  5. การลงโทษคดีวินัย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กองวินัย ที่  0011.3/9  ลงวันที่             
21 ธันวาคม พ.ศ.2549 เรื่อง การลงโทษเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรที่มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการลงโทษทางวินัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด 
  6. ให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล/ต ารวจสอบสวนกลาง/ต ารวจภูธรภาค 1–9/ 
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้/ต ารวจปราบปรามยาเสพติด/ต ารวจตระเวนชายแดน/และ
หัวหน้าจเรต ารวจ ก ากับดูแล และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามนัยหนังสือสั่งการนี้ หากพบเจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ให้รายงานให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ผ่านส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ) 
ทราบเบื้องต้นทันที แล้วรายงานผลการพิจารณาลงโทษเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นทุกราย 
  7. ให้กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ เป็นหน่วยประเมินผลการปฏิบัติโดยส ารวจ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดใน
ภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี ตามความเหมาะสม แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เก่ียวข้องทราบ 
 
2.10 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ในรอบหนึ่งปีประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งเป็นผลจาก
ปัจจัยตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตามเหตุปัจจัยเสี่ยงภัยต่างๆ จากลักษณะทาง          
ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ซึ่งจากปฏิทินสาธารณภัย
ประจ าปีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระบุภัยประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไว้ดังนี้ 
  1. อุทกภัย 
  อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ท าให้เกิด
น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขังและน้ าล้นตลิ่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งสาธารณประโยชน์และ
ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลักได้แก่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันและประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าว
ไทยและภาคใต้ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางรวมถึงหย่อมความกดอากาศต่ า และพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และไต้ฝุ่น) 
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่น อ่างเก็บน้ า หรือเขื่อนแตก เป็นต้น ในระยะหลัง
ปัญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น มีมูลค่าความเสียหายสูงขึ้น อุทกภัยที่มีความสูญเสียมากที่สุดคือ
มหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้เดือดร้อน 5 ,247,125 ครัวเรือน จ านวน 
16,224,302คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.44 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจากแผนการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558, หน้า 3) 
  2. ภัยแล้ง 
  ภัยแล้งเป็นสภาวะการขาดแคลนน้ าดื่มและน้ าใช้รวมถึงพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ  ขาดน้ า          
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชน สังคมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมและจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้ฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าฤดูแล้งจะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศจะ
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มีปริมาณฝนตกน้อยลง ท าให้ปริมาณน้ าในเขื่อนและอ่างเก็บน้ าทั่วประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอเพ่ืออุปโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน และสิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาคือ  
ภาวะแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ า นอกจากนี้ความเจริญของบ้านเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น 
ภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจบริการ และจ านวนประชากรที่ได้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นพร้อมกัน ท าให้มีความ
ต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า
ตามมา 
  3. ภัยจากดินโคลนถล่ม 
  ภัยจากดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน้ าป่าไหลหลาก 
อันเนื่องมาจากพายุฝนที่ท าให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหินไม่สามารถรองรับ
การอุ้มน้ าได้จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ปัจจุบันปัญหาดินโคลนถล่ มเกิดขึ้น
บ่อยมากขึ้นและมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น อันมีสาเหตุจากพฤติกรรมของมนุษย์เช่น การตัดไม้ท าลายป่า 
การท าการเกษตรในพ้ืนที่ลาดชัน การท าลายหน้าดิน เป็นต้น 
  4. แผ่นดินไหวและสึนามิ 
  ภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบ
ได้กว้างไกลโดยมีสาเหตุเกิดจากแรงสั ่นสะเทือนของรอยเลื ่อนแผ่นดินไหว  ทั ้งภายในและภายนอก
ประเทศ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศท่ีอยู่ในแนวรอยเลื่อน ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้น สร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สิน 
ของประชาชน ดังเช่นจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เกิดเหตุแผ่นดินไหวมีความรุนแรง 
6.3 ริกเตอร์นอกจากนี้แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในมหาสมุทรยังอาจท าให้เกิดคลื่นสึนามิที่เคลื่อนตัวด้วย
ความเร็วสูงมากมีพลังรุนแรงสามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกลๆ เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งจะ
ท าให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่มาก ที่เรียกกันว่า“สึนามิ” (Tsunami) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งดังที่เคยเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งทะเล         
อันดามันในปี พ.ศ.2547 ซึ่งข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน ณ วันที่ 5 กันยายน 
พ.ศ.2548 พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นในจังหวัดชายฝั่งอันดามัน อาทิภูเก็ต กระบี่ พังงา  เป็นจ านวนมาก 
มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 5,395 คน 
  5. วาตภัย 
  วาตภัยเป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อนและไต้ฝุ่น) โดยเฉพาะ
พายุหมุนเขตร้อน จะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างนับร้อยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนย์กลางของ
พายุเคลื่อนที่ผ่านจะได้รับผลกระทบมากที่สุด) เมื่อพายุมีก าลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะท าให้เกิดฝนตกหนัก
และมีอุทกภัยตามมาหากพายุมีก าลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นก่อให้เกิดภัยหลายอย่างพร้อม
กันทั้งวาตภัยอุทกภัยและคลื่นพายุซัดฝั่งซึ่งเป็นอันตรายและก่อให้เกิดความเสียหายถึงขั้นรุนแรงท าให้
ประชาชนเสียชีวิตเป็นจ านวนมากได้ส าหรับมูลค่าความเสียหายที่ผ่านมา 
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  6. อัคคีภัย 
   อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความ
ร้อนความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุมดูแลจะท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไฟบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการ        
ลุกไหม้ต่อเนื่องหากปล่อยเวลาของการลุกไหม้นานเกินไป จะท าให้เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น สภาวะของไฟ 
จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถ้าการลุกไหม้มีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรง  
ก็จะมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือจากการสันดาปเอง 
  7. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
   ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดขึ้นแล้วลุกลามไปได้อย่างอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญ
เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า ปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็น
ปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมพืชดิน น้ า สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ
ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่  
ของประเทศไทย นอกจากนี้ ไฟป่า ยังก่อให้ เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่  
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง ตัวอย่างกรณีสนามบินจังหวัด
แม่ฮ่องสอนต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจ านวนมาก เนื่องจากหมอกควันท าให้ทัศนวิสัยไม่ดีเป็นอันตราย  
ต่อการข้ึนลงของเครื่องบิน 
  8. ภัยจากการคมนาคม 
  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องของประเทศส่งผลให้เกิดภัย
จากการคมนาคมมากขึ้น และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในล าดับต้นๆ ของประชากรของประเทศรวมทั้ง
ความสูญเสียด้านอื่นๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติฯลฯ ซึ่งร้อยละ 90 ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนน โดย
มีสาเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท การท าผิดกฎจราจรและการดื่มสุราจากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14 ,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คนต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,166 คน (ข้อมูลจากแผนการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558, หน้า 8) 
  9. โรคระบาด 
   โรคระบาดเป็นโรคที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันในชุมชนหรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใดใน
อัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติที่ควรเป็น โดยการติดเชื้อนั้นลุกลามแพร่กระจายจากแหล่งที่อยู่ใกล้เคียง
จุดเริ่มต้นของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป ในช่วงหลายศตวรรษ
ที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อชนิดใหม่ เพ่ิงค้นพบการระบาด  
ในมนุษย์หรือโรคติดเชื้อที่พบในพ้ืนที่ใหม่ เช่น โรคเอดส์โรคซาร์โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  
และโรคติดต่ออุบัติซ้ า ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดในอดีตที่สงบไปแล้วแต่กลับระบาดขึ้นใหม่  
เช่น โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย กาฬโรค โดยมีการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ าอยู่เป็นระยะๆ รวมถึงความ
เสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อจากประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 
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 ทั้งนี้สามารถสรุปตารางสาธารณภัยตามห้วงระยะเวลาต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ 
ดังนี้ 

ประเภทของภัย ชนิดของภัย ระยะเวลา (เดือน) 
1) ภัยธรรมชาติ 1. ภัยหนาว 

2. ภัยแล้ง 
3. อุทกภัย 
4. ดินโคลนถล่ม 
5. มรสุมฤดูร้อน 
6. แผ่นดินไหว รวมทั้งสึนาม ิ
7. คลื่นพายุซัดฝั่ง 

ตุลาคม – มกราคม 
มกราคม- พฤษภาคม 
มิถุนายน – พฤศจิกายน 
มิถุนายน – พฤศจิกายน 
มีนาคม – พฤษภาคม 
เฝ้าระวังตลอดปี 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 

ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ 
และการกระท าของมนุษย์ 

ไฟป่า เฝ้าระวังตลอดปีโดยเน้นหนัก 
ภาคเหนือ, ภาคกลาง,  
ภาคตะวันออก และภาคใต้: 
มีนาคม – พฤษภาคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
พฤศจิกายน– พฤษภาคม 

ภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
หรือเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ 

1. อุบัติเหตุทางถนน 
2. อุบัติเหตุทางน้ า ทางอากาศ 
3. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
4. อัคคีภัย 

เฝ้าระวังตลอดปีโดยเฉพาะ
อุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิด 
ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส าคัญ
ต่างๆ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ 
วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 

 

 ภารกิจ 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จัดระบบจราจรในพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา จัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
พิสูจน์สถานที่เกิดเหตุการณ์ ชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตาม          
ผู้สูญหายและการส่งกลับ สนับสนุนก าลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะแก่กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
 การปฏิบัติ 
  ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ 
  การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติ
จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแผนแม่บทสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุต่าง ๆ         
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ซึ่งเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายระดับโลก ภายใต้บริบท การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (Disaster Risk Management) ที่มีแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟ้ืนฟูให้มีสภาพดีกว่าเดิม 
(Built BackBetter) ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถตอบสนอง
ต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ดังนี้ 
   1) การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัยนั้นมีกรอบของการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
     1.1) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
เช่น เมื่อมีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดกฎหมายอาญา หรืออยู่ในเหตุที่สงสัยว่าจะเป็นการ
กระท าความผิดกฎหมายอาญา เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา           
ความอาญา 
     1.2) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะต ารวจและฐานะหน่วยงานของรัฐ ในการ
ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการ และผู้บัญชาการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
แผนแม่บทสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     1.3) การปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดสามารถพิจารณาด าเนินการในขีดความสามารถของหน่วยเช่น การตรวจโรค
การบ าบัดรักษาผู้ป่วยการป้องกันโรคติดต่อในส่วนของโรงพยาบาลต ารวจการแจกจ่ายถุงยังชีพของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นต้น 
   2) พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ก าหนดให้มี
การจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/
กรุงเทพมหานครและแผนบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม ซึ่งในเขตพ้ืนที่ทางทหารจะมีกฎหมาย  
ที่ต้องด าเนินการในเขตพ้ืนที่ทหารเป็นการเฉพาะ ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติใน
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและแผนต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพ่ือให้
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   3) ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะต้องเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานราชการอ่ืนๆ รวมทั้งภาคเอกชนหรือภาคประชาชน
ด้วยซึ่งอาจจะต้องมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   4) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.2558 ได้ก าหนดระดับ
ของสาธารณภัยต่างๆ ตามความรุนแรง และก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบัญชาการเหตุการณ์ออกเป็น         
4 ระดบั ได้ดังนี ้
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ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก 
ผู้อ านวยการอ าเภอผู้อ านวยการท้องถิ่น และ/หรือ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง 
ผู้อ านวยการจังหวัด หรือ ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
ควบคุมสั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ 
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ควบคุมสั่งการและบัญชาการ 

4 สาธารณภัยร้ายแรงยิ่ง 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายควบคุมสั่งการและบัญชาการ 

   การก าหนดระดับสาธารณภัย หรือในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการให้อ านาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
   ทั้งนี้กรณีการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินได้ก าหนดให้มีแนวทางในการบัญชาการ
เหตุการณ์ร่วม และแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) จ านวน 18           
ส่วนงาน โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
(สปฉ.13) ซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน จะท าให้มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้หลายคนตามอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่ละส่วนงานจะสามารถตัดสินใจและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่เข้าถึงที่เกิดเหตุเป็นล าดับแรก บัญชาการเหตุการณ์
ไปพลางก่อนจนกว่าผู้มีอ านาจตามกฎหมายจะเข้าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามอ านาจหน้าที่ 
   5) เมื่อเกิดสาธารณภัยให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยส านักงานต ารวจแห่งชาติในระดับต่างๆเพ่ือสั่งการควบคุมก ากับ ดูแลอ านวยการ ประสานงานการปฏิบัติ 
ในภารกิจตามกฎหมายและตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา                
สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ ตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.2558 การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของส่วนงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย (สปฉ.13) ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการจราจร
รักษาความปลอดภัยของประชาชน สถานที่ส าคัญทางเศรษฐกิจเขตเมืองและชุมชน ในพ้ืนที่ประสบภัยและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล การ
จัดการศพ การติดตามผู้สูญหายและการส่งกลับ มีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
     5.1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต ารวจภูธร
จังหวัด(ศปก.ปภ.ภ.จว.) หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการต ารวจนครบาล
(ศปก.ปภ.น.) ในกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ขึ้นไป โดยให้สถานีต ารวจและกองบังคับการ
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ต ารวจนครบาลที่รับผิดชอบพ้ืนที่เกิดภัย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศปก.ปภ.
สน./สภ. และ ศปก.ปภ.บก.น.) เพ่ือรองรับการสั่งการและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
     5.2) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
กองบัญชาการ/ต ารวจภูธรภาค/ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.ปภ.บช./ภ./ศชต.) ใน
กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ขึ้นไป และให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามข้อ 5.1 เพ่ือรองรับ
การสั่งการและการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
     5.3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ(ศปก.ปภ.ตร.) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือสาธารณภัยร้ายแรงอย่าง
ยิ่ง (ระดับ 4)และให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามข้อ 5.1) และข้อ 5.2) เพ่ือรองรับการสั่งการและการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
     5.4) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่และมีความรุนแรงอย่างยิ่ง         
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการระดมสรรพก าลังและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีเอกภาพ และเหมาะสมต่อสถานการณ์
ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานต ารวจแห่งชาติ      
ส่วนหน้า (ศปก.ปภ.ตร.สน.)ขึ้นมา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้าควบคุม 
ก ากับดูแล และอ านวยการสั่งการ ประสานการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในนามส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
     5.5) ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการอ านวยการและสั่งการในการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนนี้ 
     5.6) ในกรณีสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย หรือการก่อการร้ายให้ถือปฏิบัติตามแผนรักษาความสงบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือ
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลส านักงานต ารวจแห่งชาติอีกส่วนหนึ่งด้วยโดยให้มีการ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
   6) เมื่อมีกรณีสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
จะต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลรวมทั้งหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสืบสวน
สอบสวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้มีการประกอบก าลังเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต
ดังกล่าว 
   7) ขั้นตอนการปฏิบัตฺ หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติจะมีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมายและเป็นไปตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น             
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    7.1) ขั้นการป้องกันและลดผลกระทบ (ลดความเสี่ยง)  
    7.2)ขั้นเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย) 
    7.3) ขั้นเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์(ขณะเกิดภัย) 
    7.4) ขั้นฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง (หลังเกิดภัย) 
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2.11 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และนโยบาย
การบริหารราชการส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 2.11.1 วิสัยทัศน์     “เป็นต ารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”  
 ต ารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการต ารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงาน  
ทีท่ าและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.11.2 ค่านิยมส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการ
พิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพ่ือก ากับให้บุคลากร  
ในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่ 
  -สมรรถนะ    (Competency)    
  -สุจริต เป็นธรรม   (Overall  Fairness) 
  -ประชาชนเป็นศูนย์กลาง   (People Oriented)   
  -บริการด้วยใจ  (Service Mind) 
 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จ าเป็นต่อการท างานของ
บุคคลให้ประสบผลส าเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  
 สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาคเที่ยง
ธรรมสามารถตรวจสอบได้   
 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต ารวจต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง  การมีจิตส านึกและให้บริการประชาชนด้วยความ
เต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน 
 2.11.3 พันธกิจ   
  1) ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ
ราชการแทน พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  2) บังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
  3) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน 
และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 
  4) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาของสังคม 
  5) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 
  6) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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 2.11.4 ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-พ.ศ.2564 
 แนวทางที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม
จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ของ                
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นต ารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุก 
ของประชาชน”  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
เป้าประสงค์ :  1.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์  1.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจ 
   ตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
   1.1.1.1 ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   1.1.1.2 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   1.1.1.3 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   1.1.1.4 รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
   1.1.1.5 ควบคุมปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
   1.1.1.6 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะทาง 
   1.1.1.7 ปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่กระทบต่อความม่ันคง  
   1.1.1.8 ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   1.1.1.9 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ของประชาชน  
เป้าประสงค์ :  1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
กลยุทธ์  เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน 
  แก่ประชาชน ชุมชนและท่ีมีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ 
เป้าประสงค์ :  1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์   1.3.1  ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ 
    ให้มีประสิทธิภาพ 
   1.3.2  ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการด าเนินงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้ 
เป้าประสงค์ :  1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ 
กลยุทธ์   1.4.1  น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
   1.4.2  พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย  
    มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
   1.4.3  ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษท่ีทันสมัย 
    ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
   1.4.4  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ :  2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การต ารวจ  
กลยุทธ์   2.1.1  พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายใน 
    และภายนอกองค์การ 
   2.1.2  น ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้ 
    กับข้าราชการต ารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
   2.1.3  มุ่งม่ันท างานเพ่ือภาพลักษณ์ของต ารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
    และประชาชน 
   2.1.4  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรม 
    และหลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
   2.1.5  เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการต ารวจในทุกระดับ 
เป้าประสงค์ :  2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
    - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของต ารวจ 
    - ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
กลยุทธ์   2.2.1  ให้ความส าคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
    เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
   2.2.2  เพ่ิมขีดความสามารถของสถานีต ารวจในทุกมิติ 
   2.2.3  ปรับทัศนคติและวิธีการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
    โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
   2.2.4 น าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
   2.2.5 ด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ :  2.3 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน 
    - มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
      - มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์   2.3.1 ก าหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนกระบวนงาน 
    และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจและงานบริการประชาชน 
   2.3.2 ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจและงานบริการ 
    ประชาชน 
   2.3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและ 
    ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่างๆ 
   2.3.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
    ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
   2.3.5 เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม  
    จริยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ 
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   2.3.6 พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพ 
    การตรวจสอบภายในภาครัฐ 
เป้าประสงค์ :  2.4 บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์   2.4.1 ก าหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้  
    เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   2.4.2  จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 2.4.1  
    ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ 
   2.4.3  พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
    ตรงต่อการใช้ประโยชน์มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและ 
    สามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ 
เป้าประสงค์ :  3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
       ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์     - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 
     เข้ามามีส่วนร่วมตาม หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าประสงค์ :  3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม 
       ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ 
กลยุทธ์   3.2.1  ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดี 
    แก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
    ในกิจการต ารวจ 
   3.2.2  สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชนและเครือข่าย 
    ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม 
   3.2.3  ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลการ 
    เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้มี 
    ความชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสม 
    กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
เป้าประสงค์ :  3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เอ้ือต่อการเข้ามา                     
       มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 
กลยุทธ์   3.3.1 บูรณาการกลไกที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการ 
    เชื่อมโยงการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ 
    และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
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   3.3.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งและข้อบังคับต่างๆ  
    ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ  
    และภาคเอกชน 
เป้าประสงค์ :  3.4  หน่วยงานและบุคลากรน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ 
        และภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน 
กลยุทธ์   3.4.1  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจและเป้าหมายการท างาน 
    ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
    ท างานตามแนวคิด Community Policing 
   3.4.2  จัดท าฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน 
    อาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิดของ 
    กิจกรรมที่ด าเนินการและให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
    ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ 
   3.4.3  ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบต าแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
เป้าประสงค์ :  4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์    4.1.1 การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   4.1.2 พัฒนาระบบการจัดท าแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตาม 
    และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล 
    ให้มีประสิทธิภาพ 
   4.1.3 พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้อง 
    ต่อความเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ :  4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน 
       ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กลยุทธ์   4.2.1  สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน 
   4.2.2  สร้างวัฒนธรรมขององค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
   4.2.3 วางระบบการจัดการด้านสวัสดิการ ให้เหมาะสมและเพียงพอ 
    ต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
   4.2.4 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ 
    ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
   4.2.5  ปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับวิชาชีพ สายงาน 
    และความเสี่ยงภัย เพ่ือให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี 
   4.2.6 จัดท าและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ 
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   4.2.7 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง  
    เพ่ือให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

   4.2.8  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
   4.2.9 ส่งเสริม แนะน า ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพ  
    และการด ารงชีวิต เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร 
    ก่อนเกษียณอายุราชการ 
   4.2.10 สร้างจิตส านึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการท างาน  
    โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการท างาน  
    เพ่ือให้ผลงานมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
เป้าประสงค์ :  4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์   4.3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ  
    ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และด้านการตรวจราชการ 
   4.3.2  ก าหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ท าการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ 
    อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จ าเป็นและเพียงพอ 
    ต่อการปฏิบัติหน้าที ่
   4.3.3  สร้างจิตส านึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง 
เป้าประสงค์ :  4.4 ข้าราชการต ารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และน าระบบเทคโนโลยี 
       มาใช้ในการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์   4.4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน 
    ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   4.4.2 พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ   
    ครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
   4.4.3  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ 
    หน่วยงานอื่นๆ  ในกระบวนการยุติธรรม 
 2.11.5 นโยบายการบริหารราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ภายใต้การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มี
มติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้ก าหนด
นโยบายบริหารราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้ถือเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วนที่จะต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  1) การพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพ่ือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   1.1) ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจส าคัญสูงสุด โดยให้ด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2557 และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
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   1.2) รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม 
   1.3) พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระท าที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน 
รวมถึงการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย 
   1.4) ก าหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ  
ด้านการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
   1.5) ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  2) การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
   2.1) พัฒนาระบบด้านการข่าว ให้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงาน ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้
ประกอบการก าหนดแผนการปฏิบัติและมาตรการต่างๆ 
   2.2) พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วย
ปฏิบัติระดับกองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ 
   2.3) ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ให้
ชัดเจนเป็นระบบ และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
   2.4) บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 รวม
ตลอดถึงประกาศค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 
   2.5) พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า–ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ 
   2.6) ก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เพ่ือป้องกันไม่ให้
นักท่องเที่ยวถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.7) การแก้ปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้น้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนผู้น าท้องถิ่นและผู้น าศาสนาในพื้นที่ 
   2.8) การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพ่ือกอบกู้ภาพลักษณ์ของ
องค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพ้ืนที่  
ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพ้ืนที่ 
  3) การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 
  พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน
ให้กับข้าราชการต ารวจ ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ความว่า... 
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“การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ 
เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระท าการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น 
แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย 

ให้ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าแผ่นดินในท้องที่นั้น 
อยู่เย็นเป็นสุขพอควร” 

   3.1) มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นเป้าประสงค์หลัก ด้วยการควบคุม
อาชญากรรม ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพ่ือให้ประชาชนรู้สึก
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว 
   3.2) การปฏิบัติของต ารวจ ต้องท าให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและ
ความยุติธรรม ที่มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน และประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 
   3.3) การควบคุมสถานที่เสี่ยง แหล่งมั่วสุม รวมทั้งแหล่งอบายมุขต่างๆ ให้
ด าเนินการตามนโยบาย การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
และให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง 
   3.4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งาน           
นิติวิทยาศาสตร์ และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งระบบ 
   3.5) จัดท าฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา 
หมายจับ เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน 
เช่น จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอ่ืน ๆ เป็นต้น 
   3.6) จัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหาย/เด็กหายพลัดหลงและ         
ศพนิรนามเพ่ือให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิรนาม และมีการประสานงานกับ
หน่วยที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 
   3.7) ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 
เช่น การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้ามนุษย์ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น 
  4) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ 
   4.1) มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับ 
โดยให้มีการซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุก
ราย ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
   4.2) ด าเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ 
และการฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพ่ือท าลายเส้นทางทางการเงินของ
เครือข่ายขบวนการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด 
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   4.3) จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด 
โดยให้มอบหมายข้าราชการต ารวจสืบสวนติดตามจับกุมตามหมายจับแต่ละหมายให้ชัดเจน และให้
ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ 
   4.4) มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพติดจากพ้ืนที่ตามแนว
ชายแดนเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการล าเลียงยาเสพติดเข้าไปในพ้ืนที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษา
ต่างๆ 
   4.5) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการ
ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือ         
ตัดวงจรการค้ายาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดข้ึน 
   4.6) เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศไทย 
   4.7) ด าเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการต ารวจ           
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
  5) การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรต ารวจในยุคประชาคมอาเซียน 
   5.1) ปรับรื้อระบบงานของต ารวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ 
   5.2) พัฒนาศักยภาพของข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ภาษาอ่ืนๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ท าการ รวมตลอดถึง
ยานพาหนะต่างๆ ของต ารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล 
   5.3) สร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของต ารวจ 
   5.4) จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและก าหนดช่องทางในการประสาน 
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพ่ือร่วมกัน
หยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ 
   5.5) ผลักดันให้จัดส่งข้าราชการต ารวจไปท าหน้าที่ผู้ประสานงานประจ า
สถานทูตต่างๆ ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอ่ืนๆ 
   5.6) การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ
เป็นธรรม เพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 
   5.7) ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ยุคประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล 
  6) การเสริมสร้างความสามัคคีและการบ ารุงขวัญข้าราชการต ารวจ 
  พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพิธี
ประดับยศนายต ารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2519 ความว่า... 
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“สามัคคี คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง 
เพ่ือที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา 
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความม่ันคงของบ้านเมือง” 

   6.1)  พัฒนาคุณภาพชี วิ ตต ารวจให้มี ความสุ ข ในการปฏิบั ติ งาน ปรั บ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดย
ไม่ให้เป็นภาระ ของข้าราชการต ารวจต้องน าเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง 
   6.2) ปรับปรุงสวัสดิการของต ารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหาร
กลางวัน การรักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่
ได้ อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 
   6.3) ให้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
   6.4) จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ 
 
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ไกรวิน วัฒนสิน (2546) ศึกษาเรื่อง “ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนที่พัก
อาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความหวาดกลัวและปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและอาชญากรรมที่หวาดกลัวมากที่สุด คือ            
เพลิงไหม้โดยประมาท การลอบวางเพลิง และชิงทรัพย์ โดยสาเหตุของอาชญากรรมเกิดจากกลุ่ม                   
ผู้เสพและค้ายาเสพติดในชุมชน  
 ชวลิต อนันตรังสี (2546) ได้ศึกษา “ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจในเขตสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ”  
โดยผลการวิจัยพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การมีประสบการณ์ทางตรงกับต ารวจ และการมี
ประสบการณ์ทางอ้อมกับต ารวจที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 
  1) อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุน้อย มีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน 
และปราบปรามอาชญากรรมทางบวกมากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีอายุมาก 
  2) ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีทัศนคติ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในทางบวก น้อยกว่ากลุ่มประชาชนที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
  3) อาชีพ พบว่า กลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ มีทัศนคติต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในทางบวก มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง 
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  4) การมีประสบการณ์ทางตรงกับต ารวจ พบว่า กลุ่ มประชาชนที่มีประสบการณ์
ทางตรงกับต ารวจบ่อยครั้ง จะมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ทางบวก มากกว่ากลุ่มประชาชนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางตรงกับต ารวจ 
  5) การมีประสบการณ์ทางอ้อมกับต ารวจ พบว่า กลุ่มประชาชนที่มีประสบการณ์
ทางอ้อมกับต ารวจบ่อยครั้ง จะมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ทางบวก มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีประสบการณ์ทางอ้อมกับต ารวจนาน ๆ ครั้ง 
 เอกพงศ์ อมรมุนีพงศ์ (2548) ศึกษาเรื่อง “ความหวาดกลัวอาชญากรรมและความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวต่อต ารวจท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหวาดกลัวอาชญากรรมและ 
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อต ารวจท่องเที่ยวไทย และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
ความหวาดกลัวอาชญากรรม ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่ศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  
ในประเทศไทยและพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
มีความหวาดกลัวอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายในระดับสูง รองลงมาคือ 
ด้านทรัพย์สินและการรบเร้า รบกวน และมีความหวาดกลัวการถูกฉ้อโกงในระดับต่ า ในด้านความคาดหวัง
ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อต ารวจท่องเที่ยวในเรื่องการประสานงาน 
พฤติกรรมการแสดงออก ภาพลักษณ์และการบริการในระดับปานกลาง และจ านวนครั้งที่มาท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์ต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมทั้งนี้ได้เสนอว่าควรมีการจัดต ารวจท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิง เพ่ิม
จุดตรวจหรือศูนย์ต ารวจท่องเที่ยว หรือตั้งต ารวจท่องเที่ยวชุมชน มีเอกสารหรือมีคู่มือขนาดเล็ กในการ
ป้องกันตนเองแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยว 
 กมล จันทร์เพ็ญ (2550) ได้ศึกษา “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง” โดยผลการวิจัย
พบว่า  
  1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต ารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต ารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
งานป้องกันและปราบปรามของสถานีต ารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.001 
  4. ประชาชนที่มีอาชีพหลักต่างกันมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีต ารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
 ศุภเดช วรรณกูล(2550) ได้ศึกษา “ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของราษฎรอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชน” (ตชต.) ในสังกัดสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โดยผลการวิจัยพบว่า ราษฎร
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อาสาสมัครต ารวจชุมชน (ตชต.) ในสังกัดสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ ระยะเวลา  
ในการเป็นราษฎรอาสาสมัครต ารวจชุมชน (ตชต.) การปฏิบัติงานร่วมกับต ารวจและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ราษฎรอาสาสมัครต ารวจชุมชน (ตชต.) ที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ประเทือง อ้นทอง (2550) ได้ศึกษา “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
สถานีต ารวจเพื่อประชาชน สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว กรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการสถานี
ต ารวจเพื่อประชาชน สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
       1.1 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 
       1.2 จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ในข้อ เมื่อได้รับแจ้งเหตุสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุทันที และ มีการจัดเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์
คอยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อบนสถานีต ารวจอยู่ตลอดเวลาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
       1.3 จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพย์สิน ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และด้านการอ านวยความ 
ยุติธรรมทางอาญาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
       1.4 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่
เมื่อพิจารณารายข้อ ด้านการควบคุมและจัดการจราจรแตกต่างกัน ในข้อ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่อ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
       1.5 จ าแนกตามเขตที่พักอาศัยปัจจุบันโดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ           
ไม่แตกต่างกัน 
  2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการสถานี
ต ารวจเพ่ือประชาชน สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การมาขอรับบริการ 
       2.1 จ าแนกตามประชาชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการมาขอรับบริการในรอบ  
1 ปี ที่ผ่านมา โดยภาพรวมรายด้าน และรายข้อไม่แตกต่างกัน 
       2.2 จ าแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับการมาขอรับบริการคดีอาญาโดยภาพรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการสถานีต ารวจ จ านวน 6 ด้าน รวม 13 ข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
       2.3 จ าแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับการมาขอรับบริการที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญา
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
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 มนันยา สัมมเสถียร (2552) ศึกษาเรื่อง “ความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรม 
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าสภาพสังคมในเขตเทศบาลนครนครปฐม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเป็นเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลให้สภาพปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมด้านร่างกายมากที่สุด อันเนื่อง  
มาจากความคิดเห็นว่าตนเองมีสมรรถภาพร่างกายที่ลดลง เชื่องช้า และไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารได้ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วท าให้เกิดความหวาดกลัวหากเกิดเหตุ
อาชญากรรมขึ้นจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้  ทั้ งนี้พฤติกรรมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล                    
นครนครปฐมจะไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืน ไม่กล้าอยู่บ้านตามล าพัง และยังมีความรู้สึกหวาดกลัว
มากขึ้นเมื่อเคยพบหรือได้ยินว่ามีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุคนอ่ืนท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึก
หวาดระแวงและกลัวว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึนกับตนเอง ทั้งนี้ได้มีการสร้างความร่วมมือด้านการสร้างชุมชน
สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม 
 ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง การน ากลยุทธ์แบบ Community 
policing มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตเมือง : กรณีศึกษาชุมชนในเขตลาดพร้าว 
บางนา และบางพลัด กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ 
และรูปแบบวิธีการเกี่ยวกับ Community policing ของประเทศไทย รวมทั้งความเป็นไปได้ และรูปแบบที่
เหมาะสมของการที่จะน ากลยุทธ์แบบ Community policing (ต ารวจผู้รับใช้ชุมชน) มาประยุกต์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมเมืองโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้จะ
ท าการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการชุมชนที่ประจ าในชุมชนต่างๆ ในเขตลาดพร้าว บางนา และเขต
บางพลัด ในลักษณะการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 226 คน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนที่มีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับต ารวจชุมชน
สัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสถานีต ารวจในท้องที่ดังกล่าวจ านวนทั้งสิ้น 10 นาย  จากผลการศึกษา
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญในการหารูปแบบกลยุทธ์ต ารวจชุมชนที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตเมืองดังเช่นกรุงเทพมหานครนี้ ได้แก่ (1) ประชาชนในชุมชน 
และ (2) หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น ส าหรับกิจกรรม/ การด าเนินงานที่เหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ์ต ารวจชุมชนนี้ ควรเป็นกิจกรรมที่
ประชาชนและชุมชนเป็นแกนกลางในการวิเคราะห์ปัญหา การวางนโยบาย การบริหารงานการและการ
ด าเนินกิจกรรม เนื่องจากประชาชนในชุมชน จะเป็นผู้ที่รับทราบปัญหาของชุมชนตนเองอย่างถ่องแท้ที่สุด 
แต่ทั้งนี้การแบกรับภาระทางด้านงบประมาณของประชาชนชุมชนหรือของชุมชนเองจะต้องอยู่ในระดับต่ า 
หรือต้องอยู่ในระดับที่ประชาชนสามารถรับเป็นภาระอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ นอกจากนี้แล้วการด าเนิน
กิจกรรมต ารวจชุมชนบางกิจกรรมจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ และการประสานความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม 
 อุนิษา เลิศโตมรสกุล และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ 
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
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เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้น
การศึกษาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ด าเนินการติดตั้งโดยสถานีต ารวจในเขตกรุงเทพมหานคร  
 จากการค้นคว้าเชิงเอกสาร การเก็บข้อมูลจากสถานีต ารวจนครบาลจ านวน  10 แห่ง รวมทั้ง
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ อัยการและผู้พิพากษาผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ าเป็นได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ จ านวน
กล้องโทรทัศน์วงปิดที่ควรมีการติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ คุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การดูแล
และบ ารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการใช้กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด  
(CCTV) ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พบว่าสถานีต ารวจมีปัญหาด้านงบประมาณการขาด
ความต่อเนื่องในนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การขาดการบ ารุงรักษาและขาดผู้ เชี่ยวชาญ  
ในด้านนี้ ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถป้องกัน  
และปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับ มี
การพัฒนาผู้ เชี่ยวชาญทางด้านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือเสริมการท างาน  
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น โปรแกรมตรวจจับวัตถุต้องสงสัยจากภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
การแสวงหาความร่วมมือกับเอกชนในการติดตั้งกล้องและใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งการออกแนวทางปฏิบัติใน
การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (THE CCTV CODE OF PRACTICE) ในลักษณะที่เป็นกฎหมาย เพ่ือรองรับ
การใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 ณัฐวิทย์ ใจชมชื่น (2556) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
เกี่ยวกับทรัพย์ของประชาชนในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ถึงระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของประชาชนและศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ 
คือ ประชาชนที่พักอาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ระดับความรู้สึก
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับความรู้สึก
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ ที่พักอาศัยและรายได้ พบว่า ลักษณะ  
ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีระดับความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ไม่แตกต่างกัน  
ส่วนระดับการศึกษาและบ้านพัก อาคาร ร้านค้าหรือที่พักใช้อุปกรณ์พิเศษส าหรับป้องกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์  
ที่แตกต่างกันมีระดับความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์แตกต่างกัน 
 กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง” ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม
ของประชาชนในหมู่บ้านเมืองเอก ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม และความแตกต่างของระดับความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม  
ของประชาชนในหมู่บ้านเมืองเอก รวมถึงความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรม ตลอดจน
สาเหตุของปัญหาดังกล่าวในหมู่บ้านเมืองเอก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในรอบ 1 ปี          
ที่ผ่านมา ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมกับตนเองและคนในครอบครัวภายในหมู่บ้าน  
เมืองเอก แต่รับทราบถึงปัญหาอาชญากรรมกับคนอื่นภายในหมู่บ้านเมืองเอก 1-2 ครั้ง และมีภาพรวมระดับ
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ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอกอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าในอนาคตจะถูก
ข่มขืนหรือกระท าช าเราในหมู่บ้านเมืองเอก มากที่สุด การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความหวาดกลัวต่อ
อาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอก พบว่า เพศ, ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอก และ
การรับทราบถึงปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอกแตกต่างกัน ท าให้มีระดับความหวาดกลัวต่อ
อาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอก แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การลักทรัพย์ 
เป็นปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรงมากที่สุดในหมู่บ้านเมืองเอก และมีความคิดเห็นว่าสาเหตุส าคัญของ
ปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอกน่าจะเกิดจากการมีสถานเริงรมย์ มากที่สุด 
 ศักดา หาญยุทธ และกิตติพรต เหลืองวิไล (2557) ได้ศึกษา “การปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจ กองก ากับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล” โดยผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กองก ากับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
ลักษณะหน้าที่การงาน และด้านความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบัติงาน ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนตามล าดับ 
 สุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2558) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ โรงพักเพ่ือประชาชนของสถานีต ารวจภูธร บางศรีเมือง จังหวัด
นนทบุรี” โดยผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของสถานีต ารวจภูธรบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ส่วนเพศ และอายุของประชาชน 
ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีต ารวจ 
 สุมิตร สุวรรณและคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน” ประจ าปีบัญชี 2557 โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชน 
ในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
มีจ านวน 1,980 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 1,095 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3อายุเฉลี่ย 39.94 ปี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19,017.29 บาท ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 541 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 553 คนคิดเป็นร้อยละ 27.9 นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 1,748 คน          
คิดเป็นร้อยละ 88.3 สถานภาพสมรสจ านวน 1,285 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 พ้ืนที่อยู่อาศัยนอกชุมชนเมือง
หรือนอกเขตเทศบาล จ านวน 1,057 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
เรื่องลักทรัพย์ จ านวน 732 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ผลการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนสั่งฟ้อง 
จ านวน 731 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9  ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ประจ าปีบัญชี 2557 ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 71.2 โดยประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต ารวจภูธรภาค 9 มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจ าปีบัญชี 2557 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ ต ารวจภูธรภาค 2 คิดเป็นร้อยละ 75.1 และต ารวจภูธรภาค 8 คิดเป็น
ร้อยละ 74.7 ตามล าดับ นอกจากนี้ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ มีความเชื่อมั่นต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจ าปีบัญชี 2557 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.3 รองลงมาคือ 
ต ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 88.8 และต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 88.7  
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 ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ (2559) ได้ศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจ 
และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ พบว่า  
  1) ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ในภาพรวมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติอยู่ที่ร้อยละ 40.18 โดยกองบัญชาการที่มีระดับค่าเฉลี่ยความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของ
ประชาชนมากที่สุด คือ บช.น. คิดเป็นร้อยละ 44.27 และกองบัญชาการที่มีระดับค่าเฉลี่ยความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 คิดเป็นร้อยละ 33.29 ส่วนกองบังคับการ 
ที่มีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี คิดเป็น          
ร้อยละ 48.70 และกองบังคับการที่มีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนน้อยที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ คิดเป็นร้อยละ 30.02 
  2) ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ในภาพรวมของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติอยู่ที่ร้อยละ 72.79 โดยกองบัญชาการที่มีระดับค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 7 คิดเป็นร้อยละ 76.21 และกองบัญชาการที่ มีระดับ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 5 คิดเป็นร้อยละ 
69.21 ส่วนกองบังคับการที่มีระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจมากที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 78.49 และกองบังคับการที่มีระดับความเชื่อมั่น 
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 64.69 
  3) ความรู้สึกการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติอยู่ที่ร้อยละ 
79.87 โดยกองบัญชาการที่มีระดับความรู้สึกการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยมากที่สุดคือ ต ารวจภูธรภาค 4 คิดเป็นร้อยละ 
85.30 และกองบัญชาการที่มีระดับความรู้สึกการมีส่วนร่วมรวมทั้งหมดน้อยที่สุด คือ ศชต. คิดเป็นร้อยละ 
61.67 ส่วนกองบังคับการที่มีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน มากที่สุดคือ ต ารวจภูธรจังหวัด
หนองคาย คิดเป็นร้อยละ 92.63 และกองบังคับการที่มีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนรวม  
น้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 48.72 
  4) ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติอยู่ที่ร้อยละ 60.90 โดยกองบัญชาการที่มีระดับ
ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
มากที่สุดคือ ต ารวจภูธรภาค 8 คิดเป็นร้อยละ 65.42 และกองบัญชาการที่มีระดับความคิดเห็นด้านนี้ 
น้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 9 คิดเป็นร้อยละ 55.91 ส่วนกองบังคับการที่มีระดับความคิดเห็นหรือ  
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจรวมมากที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ คิดเป็นร้อยละ 72.02 และกองบังคับการที่มีระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจรวมน้อยที่สุด คือ ต าวจภู ธรจังหวัด
ตรัง คิดเป็นร้อยละ 51.56 
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  5) ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติอยู่ที่ ร้อยละ 62.39 โดยกองบัญชาการที่มี
ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 คิดเป็นร้อยละ 67.84 และกองบัญชาการที่มีระดับความคิดเห็นด้าน
นี้น้อยที่สุด คือ บช.น. คิดเป็นร้อยละ 55.92 ส่วนกองบังคับการที่มีระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรจังหวัด
แพร่ คิดเป็นร้อยละ 73.16 และกองบังคับการที่มีระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจน้อยที่สุด คือ บก.น.9 คิดเป็นร้อยละ 52.43 
 คมสัน สุขมาก (2559) ได้ศึกษาเรื่อง “หลักนิติธรรม กับการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
ของพนักงานสอบสวน” ผลการวิจัยพบว่า ในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาในงานสอบสวน พนักงาน
สอบสวนที่ดีต้องมีจรรยาบรรณ ยึดหลักกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในสังคม การด าเนินการจะต้องมี
ความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเที่ยงธรรม อย่างแท้จริงโดยยึดหลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับการรักษาความสงบสุขของสังคมและ
พัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการ ด ารงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กร ต้นธารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ทั้งนี้ในสภาพสังคม และการท างานใน
ปัจจุบัน มิอาจปฏิเสธได้ว่า พนักงานสอบสวนก็มีความต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่และมี
สถานภาพที่ดีในองค์กร หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะการพิจารณาความดี ความชอบเป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชา ใน
ระดับที่เหนือกว่าจึงท าให้การท างานของพนักงานสอบสวนขาดความเป็นอิสระในการด าเนินคดีที่แท้จริง 
บางครั้งต้องท างานภายใต้ข้อจ ากัดของผู้บังคับบัญชา ซึ่งบางคนขาดคุณธรรม ไม่มีความรู้ ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ด้านการสอบสวนท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น เพ่ือให้การอ านวยความ
ยุติธรรมทางอาญาของพนักงานสอบสวน เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย และสอดคล้อง กับหลักนิติธรรมควรมีการปลูกฝังจิตส าานึกให้ ยึดหลักนิติธรรม อุดมการณ์  
จรรยาบรรณ และยึดหลักกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Cao & Zhao (2005) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศแถบลาติน
อเมริกา” โดยผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่แต่งงานแล้ว หรือมีการจ้างงาน จะมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สูงกว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือไม่มีการจ้างงาน ส่วนในเรื่องของรายได้พบว่า บุคคลที่มีรายได้สูงจะมีความ
เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับต่ า ส าหรับในเรื่องของเพศและชนชั้นทางสังคมยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่าเพศ
ใดหรือชนชั้นสังคมกลุ่มใด มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจมากกว่ากัน นอกจากนี้ยังพบว่า ความเชื่อม่ันใน
ระบบการเมือง (trust in political system) ยังเป็นตัวแปรบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ดีที่สุด
อีกด้วย 
 Daniel Larsson (2009) ได้ศึกษาเรื่อง “ความหวาดกลัวอาชญากรรมของคนยากจนใน
ประเทศสหราชอาณาจักรและสวีเดน (Fear of Crime Among the Poor in Britain and Sweden) โดย
งานวิจัยนี้ได้ท าการตรวจสอบว่าเหตุใดคนยากจนจะยิ่งกลัวอาชญากรรมมากกว่ากว่าผู้ที่ไม่มีฐานะยากจนใน                
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สหราชอาณาจักรและสวีเดน วัตถุประสงค์คือการอธิบายและตีความกลัวของอาชญากรรมเป็นผลมาจาก 
ความยากจนเน้นความแตกต่างตามบริบทและสถาบัน ผลการวิจัยพบว่า คนที่มีฐานะยากจนจะมีความกลัว
ภัยอาชญากรรมมากกว่าคนที่มีฐานะไม่ยากจน ซึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร คนที่มีฐานะยากจนได้กลัว
ภัยอาชญากรรมมากกว่าคนที่ไม่มีฐานะยากจน เป็นผลมาจากช่องว่างของพวกเขาในตลาดแรงงานใน
ประเทศสวีเดน ผลการวิจัยไม่พบว่า ท าไมคนที่มีฐานะยากจนมีความกลัวภัยอาชญากรรมมากข้ึน ยิ่งกว่านั้น
ผลการวิจัยยังพบว่าประเทศสวีเดนความกลัวภัยอาชญากรรมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม (experience of crime) ในขณะที่ในสหราชอาณาจักรความกลัวภัยอาชญากรรมโดยทั่วไป
เพ่ิมเติมเกี่ยวข้องกับช่องว่างในตลาดแรงงาน (vulnerability in the labor market) 
 Kathleen, Matt and Alex (2009) ศึกษาเรื่อง “เพศ เหยื่ออาชญากรรมและความกลัว
อาชญากรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตกเป็นเหยื่อและความหวาดกลัว
อาชญากรรมในกลุ่มนักเรียนมหาวิทยาลัย และเพ่ือศึกษารูปแบบของความสัมพันธ์กับการตกเป็นเหยื่อ  
ในสี่ลักษณะ ได้แก่ การถูกลอบตาม การท าร้ายทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และการถูกท าร้าย  
โดยคู่รักหรือคนใกล้ชิด ผลการศึกษาพบว่าเพศหญิงจะตกเป็นเหยื่อและรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมากกว่า
เพศชาย นอกจากนี้บุคคลที่เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจะมีความหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบว่า ช่วงระยะเวลามีความสัมพันธ์ต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมและความหวาดกลัวอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย 
 Kumaravelu and Murugesan (2009) ศึกษาเรื่อง “ความหวาดกลัวการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอินเดียและญี่ปุ่น” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของ
ระดับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวการตกเป็นเหยื่ออาญากรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
อินเดียและญี่ปุ่ น ทั้ งนี้ผู้ ศึกษาตั้ งสมมติฐานในการศึกษาเกี่ ยวกับประเทศที่อยู่ อาศัย ลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร์และสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจ และประสบการณ์การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
มีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่แตกต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า ระดับ 
ของความหวาดกลัวการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอินเดียและญี่ปุ่น  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานที่พักอาศัย และประสบการณ์การตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม 
 Karen A. Snedker (2010) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยแวดล้อมในบริเวณที่พักอาศัยและความ
หวาดกลัวอาชญากรรม กรณีศึกษาใหม่ในแง่ของเพศที่แตกต่าง” Neighborhood Conditions and fear 
of crime : A Reconsideration of sex difference ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความหวาดกลัว
อาชญากรรม และเพ่ือศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงของความหวาดกลัวอาชญากรรมรวมทั้งศึกษาปัจจัย         
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรมร้ายแรงในบริเวณท่ีพักอาศัย ได้แก่ ความผิดปกติทางกายภาพและความ
ไร้ระเบียบของสังคมโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชายจากข้อมูลของ The Bureau of 
Justice Statistics Criminal Victimization and Perception of Community Safely และใช้สถิติการ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุโลจิสติกส์อเนกนาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงจะ
แสดงออกถึงความหวาดกลัวอาชญากรรมในระดับที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะตระหนักรู้ถึงภัยอันตราย
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จากความผิดทางกายภาพและความไร้ระเบียบของสังคมได้มากกว่าเพศชาย  ดังนั้นเพศหญิงจึงมีความ
หวาดกลัวอาชญากรรมในระดับที่สูงกว่าเพศชาย 
 Lincoln Fry (2013) ได้ศึกษา “ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศแอฟริกาใต้” 
โดยผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อใจระหว่างบุคคลและการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศแอฟริกาใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหากระดับความเชื่อใจ
ระหว่างบุคคลมีมาก ประกอบกับมีการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตมีน้อย ก็จะยิ่งสร้างความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่
มากขึ้น นอกจากนี้ระดับความยากจนและเชื้อชาติ ยังมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 Christine Boomsma, Linda Steg (2014) ศึกษาเรื่อง “ความรู้สึกปลอดภัยในที่มืดเมื่อต้อง
ติดอยู่ในบริเวณที่ไม่มีทางหนี ระดับความสว่างของแสงไฟ และเพศเกี่ยวกับความรู้สึกปลอดภัยที่ยอมรับได้  
ในนโยบายด้านแสง”  (Feeling Safe in the Dark Examining the Effect of Entrapment, Lighting 
Levels, and Gender on Feelings of Safety and Lighting Policy Acceptability) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความสว่างของแสงไฟกับความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนน  
และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกปลอดภัย รวมทั้งเพ่ือศึกษาความสามารถในการตระหนักรู้และการ
ยอมรับเกี่ยวกับอาชญากรรม ซึ่งมีสมมติฐานในการศึกษา คือปัจจัยทางด้านกายภาพ ได้แก่ ความสว่างของ
แสงไฟและพ้ืนที่ที่จ ากัดทางหนี และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยเมื่อระดับความ
สว่างต่ า โดยท าการเก็บข้อมูลจากบุคคลผู้ใช้ถนน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกปลอดภัย
ต่ า เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีแสงไฟส่องสว่างน้อย  แต่จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ที่จ ากัดทางหนี 
นอกจากนี้เพศหญิงจะตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยน้อยกว่าเพศชาย แต่อย่างไรก็ตามทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงจะตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในบริเวณท่ีแสงไฟส่องสว่างน้อยในระดับที่ไม่แตกต่างกัน  
 Steinmetz, N.M. และ Austin, D.M. (2014) ศึกษาเรื่อง “ความหวาดกลัวในการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมในมหาวิทยาลัย ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพด้านสถานที่ตั้งและปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์”  Fear of Criminal Victimization on a College Campus: A Visual and Survey 
Analysis of Location and Demographic Factors ซึ่ งมี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อศึ กษาความหวาดกลั ว
อาชญากรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทางกายภาพด้านสถานที่ตั้งและปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ แหล่งพักอาศัย เชื้อชาติ อายุ และฐานะทางสังคม ในการเก็บร วบรวมจะใช้ภาพถ่าย 
ของสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างดูและสังเกตปฏิกิริยาเกี่ยวกับความหวาดกลัว
อาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างจะประเมินผลเกี่ยวกับโอกาสของภัยที่อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง
การหลบหนีเมื่อเกิดภัย ผลการศึกษาพบว่า เพศชายที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาภาคปกติจะ
มีความหวาดกลัวอาชญากรรมมากกว่าเพศชายที่อาศัยอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ 
ส่วนนักศึกษาเพศหญิงที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย มีระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างเพศชาย ส าหรับปัจจัยทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมในบริเวณมีความเสี่ยง ได้แก่ ทางเท้าที่มีความมืด อยู่ในพ้ืนที่มุม  ซึ่งไม่สามารถหนีได้หากเกิด
ภัยอาชญากรรม โดยผลการศึกษาสามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสถานที่ที่มีโอกาสเกิดภัยอาชญากรรม 
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รวมทั้งเส้นทางหลบภัยและเส้นทางการหลบหนีเมื่อภัยอาชญากรรมขึ้น ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์ต่อความ
หวาดกลัวอาชญากรรมของนักศึกษาทั้งสิ้น 
 Craen & Skogan (2015) ได้ศึกษา “ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเบลเยียม” โดย
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย การรับรู้ถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การรับรู้ถึงการเพิกเฉย
ของเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายถึงความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเบลเยียมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของการรับรู้ถึงการเพิกเฉย (perceived responsiveness) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 Nur Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
ประเทศตุรกี (Public Trust  in the Police in Turkey)” โดยได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อประชาชนในประเด็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equally) การให้เกียรติ 
(Respectfully) และการให้ความยุติธรรม (Fairly) รวมทั้งความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
กับประชาชน (Cooperation with Police) ผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจในสายตาของประชาชน 
มีภาพเป็นบวก ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการปฏิบัติงานของต ารวจคือการ
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด (Legitimacy) และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Performance) 
รวมทั้ งการมี เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเ พ่ือประชาชน (Attitude of the police) ความเชื่อมั่น 
ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีอัตราสูงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรม (Crime 
prevention) อัตราการลดลงของสถิติอาชญากรรมในชุมชน (Decreasing crime rates) ความสามารถใน
การจับกุมผู้กระท าความผิด (Apprehending offenders) รวมทั้งการเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมาย 
( Increasing legitimacy) นอกจากนั้นควรมีมาตรการลงโทษเจ้ าหน้าที่ ต ารวจที่ ละเมิดกฎหมาย 
และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนจะท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ิมสูงขึ้น 
 Stacy and Nicole (2015) ศึกษาเรื่อง “ความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมส าหรับตนเอง 
และผู้อ่ืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเชิงเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อความกลัว
อาชญากรรม ซึ่งท าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 1,207 ราย และเก็บข้อมูลในระดับชี้วัดในส่วนของเนื้อหาจากการส ารวจส ามะโนประชากร
สหรัฐอเมริกา ( the U.S. Census) การส ารวจชุมชนชาวอเมริกัน ( The American Community Survey) 
และข้อมูลจาก the Uniform Crime Report ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอาชญากรรมจาก
ส านักงานสอบสวนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (FBI)  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกังวล
เกี่ยวกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนมากกว่าตัวเอง และจากการส ารวจการใช้แบบจ าลองโลจิตต์ 
(logit) ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ผู้ที่มีความกังวล
เกี่ยวกับอาชญากรรมในระดับมากจะจ ากัดพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตนเอง มากกว่าผู้ที่มีความกังวล
อาชญากรรมในระดับน้อย นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะมีความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรม
ส าหรับตนเองและผู้อ่ืนซึ่งเป็นคู่สมรสหรือคนที่มีความส าคัญกับชีวิตของตน มากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจัยของ
เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ พบว่า พฤติกรรมการใช้อาวุธจะมีผลต่อความกลัวอาชญากรรมในเพศหญิงเท่านั้น 
ในขณะที่ปัจจัยทางด้านคุณภาพชีวิตจะมีความส าคัญกับเพศชายเท่านั้น 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. แบบการวิจัย 
 เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ท าการศึกษาโดยท าการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ตามขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัยที่ก าหนด 
 ประชากร คือ ประชาชนทั่วไป ประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาล
ประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย) ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และ
นอกสถานีต ารวจ, ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา
ไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชนที่เป็น
อาสาสมัครต ารวจชุมชน ในเขตพ้ืนที่กองบัญชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภูธรภาค 1 -9 และ           
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้ขนาดตัวอย่าง
จาก Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%ที่มีขนาดประชากรจ านวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับ
ความคลาดเคลื่อน+ 3% ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,111 คน  แต่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็น
แนวทางที่ชัดเจน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,605 คน ยกเว้นกองบัญชาการต ารวจนครบาล กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 1,305 คน ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากร
ตามหลักสถิติ อีกท้ังเพ่ือให้เป็นตัวแทนประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง 
 รวมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 17,355 คน รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
ตารางท่ี 3.1  แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

พื้นที่ 
จ านวน 

(บก).  

บก .ะะ 3 
ีนานี 

(จ านวนีนานี)  

(จ านวน น  
แตาะะีนานี)  

รวม 
พื้นที่ประีบ   
ีาธารณภัย 

รวม
ทั้งีิ้น 

บช .น.  3 9 145 1,305 - 1,305 
ภ .1  3 9 145 1,305 300 1,605 
ภ .2  3 9 145 1,305 300 1,605 
ภ .3  3 9 145 1,305 300 1,605 
ภ .4  3 9 145 1,305 300 1,605 
ภ .5  3 9 145 1,305 300 1,605 
ภ .6  3 9 145 1,305 300 1,605 
ภ .7  3 9 145 1,305 300 1,605 
ภ .8  3 9 145 1,305 300 1,605 
ภ .9  3 9 145 1,305 300 1,605 
ศชต. 3 9 145 1,305 300 1,605 
รวม 33 99 19191 159311 39333 159311 
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 ทั้งนี้ พ้ืนที่ 1 สถานีต ารวจ ท าการศึกษาจากประชาชนทั่วไป 65 คน ประชาชนที่มาใช้
บริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ 30 คน ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 20 คน ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และ
คดียาเสพติด 20 คน และประชาชนที่เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชน 10 คน  
 2. การีุามตัวอยาาง  
  2.1 กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วไป ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ), ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชนที่
เป็นอาสาสมัครต ารวจชุมชน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยเลือก
ตัวอย่างพ้ืนที่ในเขตกองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน 3 กองบังคับการต ารวจนครบาลต ารวจภูธร
ภาค 1-9 ต ารวจภูธรภาคๆ ละ จ านวน 3 ต ารวจภูธรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 3 ต ารวจภูธรจังหวัด หลังจากนั้นเลือกตัวอย่างพ้ืนที่ในเขตกองบังคับการต ารวจนครบาล ๆ  
ละ 3 สถานีต ารวจ และต ารวจภูธรจังหวัด ๆ  ละ 3 สถานีต ารวจ และการสุ่มตัวอย่าง โดยค านึงถึงความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) จากประชาชนในพื้นท่ีสถานีต ารวจ ๆ ละ 145 คน  
  2.2 กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย โดยเลือกตัวอย่างพ้ืนที่
ในเขตต ารวจภูธรภาค 1-9 และ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยละ 300 คน 
 3. เ รื่องมือ   
 ด าเนินการวิจัยด้วยเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ที่จัดท าขึ้นโดยที่ปรึกษาซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระ  (Third party) ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งความเที่ยงตรง (Validity) 
และความน่าเชื่อถือ(Reliability) และต้องให้ข้าราชการต ารวจกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิจารณาก าหนดรูปแบบและแนวทาง
ประเมินผล  
ตารางท่ี 3.2  ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม 

แบบีอบนาม ีาวนที่ ประเด็น 
จ านวน 

ข้อ
  านาม 

 าา วาม
นาาเชื่อนือ 

Cronbach’s 
Alpha 

ชุดที่ 1 ภาพรวม 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน, ความคิดเห็นหรือความ          
พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ
และความคิดเห็น หรือความพึงพอใจ 
ของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ             
จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ 

41 0.92 
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แบบีอบนาม ีาวนที่ ประเด็น 
จ านวน 

ข้อ
  านาม 

 าา วาม
นาาเชื่อนือ 

Cronbach’s 
Alpha 

ชุดที่ 1 1 
ค่าความน่าเชื่อถือของความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรมของประชาชน 

6 0.85 

ชุดที่ 1 

 
 
 
2 
 

ค่าความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพ     
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

11 0.76 

   ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 3 0.80 
   ประสิทธิภาพการปราบปราม
อาชญากรรม 

5 0.82 

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 0.83 

ชุดที่ 1 3 

ค่าความน่าเชื่อถือของประชาชนเกี่ยวกับ
การมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 

16 0.91 

- มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 3 0.88 
- อุดมคติของต ารวจ 3 0.88 
- มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 3 0.86 
- จรรยาบรรณของต ารวจ 3 0.86 
- การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของต ารวจ 

4 0.95 

ชุดที่ 1 4 
ค่าความน่าเชื่อถือของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด 
ของต ารวจ 

8 0.93 

ชุดที่ 2 ภาพรวม 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของต ารวจด้านการให้บริการ 
ในและนอกสถานีต ารวจ 
(ส าหรับผู้รับบริหารทั่วไป) 

16 0.82 

ชุดที่ 2 1 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ในสถานีต ารวจ 

7 0.82 

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
นอกสถานีต ารวจ 

9 0.79 

ชุดที่ 3 ภาพรวม 
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการอ านวยความยุติธรรมและ
พนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้เสียหาย) 

10 0.97 
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แบบีอบนาม ีาวนที่ ประเด็น 
จ านวน 

ข้อ
  านาม 

 าา วาม
นาาเชื่อนือ 

Cronbach’s 
Alpha 

ชุดที่ 4 ภาพรวม 

ความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ 
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในชุมชนที่พักและอาศัย  
(ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 

12 0.97 

ชุดที่ 4 1 

   การสร้างเครือข่าย 3 0.92 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ในชุมชน 

3 0.89 

   การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 3 0.92 
   การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 3 0.92 

ชุดที่ 5 ภาพรวม 
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวย
ความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน 
(ส าหรับผู้ต้องหา) 

7 0.96 

ชุดที่ 6 ภาพรวม 

ความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจใน
การปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก
การจราจร และการช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย  
(น้ าท่วม/พายุ) 

16 0.95 

ชุดที่ 6 1 

- ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

7 0.94 

   ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 6 0.90 
   ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 3 0.82 

   

  3.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
  เกณฑ์การให้คะแนนเริ่มจาก 1-10 โดย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ไปจนถึง 10 
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
  เกณฑ์นี้จะมาจากการวิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้ โดยแสดงเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 
4. การเก็บข้อมูะ  
 ให้ด าเนินการช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล และเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลต้องได้รับการอบรมก่อนการเก็บข้อมูล
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ภาคสนาม ทั้งนี้ให้ข้าราชการต ารวจกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ เป็นผู้ตรวจสอบ และ
สังเกตการณ์/ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
ตารางท่ี 3.3  ปฏิทินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

วันที/่เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
)ชุด( 

ผู้รับผิดชอบ 

20-21 
กรกฎาคม 2560 

 
และ 

 
24-28 

กรกฎาคม 2560 

บช .น.  น.2  
- สน.บางเขน 
- สน.บางซื่อ  
- สน.คันนายาว 

435 

ชื่อนายก่อเกียรติ 
ประวัติ 
เบอร์ 081-540-6000 
ชื่อ นางสาวอภิญญา  
พาทีไพเราะ 
เบอร์ 083-095-1590 

น.5 
- สน.บางนา 
- สน.บางโพงพาง  
- สน.คลองตัน 

435 

น.7 
- สน.บางกอกน้อย 
- สน.ท่าพระ 
- สน.ศาลาแดง 

435 

31 กรกฎาคม –  
4 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 

ภ.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัยนาท 
- สภ.เมืองชัยนาท 
- สภ.เมืองมโนรมย์ 
- สภ.วัดสิงห ์

535 
 

ชื่อ นางสาวอภิญญา  
พาทีไพเราะ 
เบอร์ 083-095-1590 

พระนครศรีอยุธยา  
- สภ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 
- สภ.วังน้อย 
- สภ.พระอินทร์ราชา 

535 
 

สมุทรปราการ 
- สภ.เมืองสมุทปราการ 
- สภ.พระประแดง 
- สภ.บางเสาธง 

535 

7 สิงหาคม –  
11 สิงหาคม 
2560 
 
 
 
 
 

ภ.2 
 
 
 
 
 
 
 

ชลบุร ี
- สภ.เมืองชลบุร ี
- สภ.เมืองพัทยา 
- สภ.บางละมุง 

535 
 

ชื่อ นางสาวอภิญญา  
พาทีไพเราะ 
เบอร์ 083-095-1590 
 
 
 
 
 

ตราด 
- สภ.เมืองตราด 
- สภ.แหลมงอบ 
- สภ.เขาสมิง 

535 
 



72 
 

วันที/่เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
)ชุด( 

ผู้รับผิดชอบ 

7 สิงหาคม –  
11 สิงหาคม 
2560 

ภ.2 
(ต่อ) 

สระแก้ว 
- สภ.เมืองสระแก้ว 
- สภ.คลองหาด 
- สภ.ปางสีดา 

535 
 

ชื่อ นางสาวอภิญญา  
พาทีไพเราะ 
เบอร์ 083-095-1590 

7 สิงหาคม –  
11 สิงหาคม 
2560 

ภ.3 นครราชสีมา 
- สภ.เมืองนครราชสีมา 
- สภ.โชคชัย 
- สภ.วังน้ าเขียว 

535 

ชื่อนางสาววิไลพรรณ 
สรรพศรี 
เบอร์ 6971-291-092 

บุรีรัมย์  
- สภ.เมืองบุรีรัมย์ 
- สภ.บ้านด่าน 
- สภ.สตึก 

535 
 

ยโสธร  
- สภ.เมืองยโสธร 
- สภ.ค าเข่ือนแก้ว 
- สภ.พนมไพร 

535 
 

31 กรกฎาคม –  
4 สิงหาคม 2560 

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

535 
 

ชื่อนางสาวเฉลิมขวัญ 
ยศขุน 
เบอร์ 091-381-022  

อุดรธานี  
- สภ.เมืองอุดรธานี 
- สภ.น้ าโสม 
- สภ.บ้านผือ 

535 
 

เลย  
- สภ.เมืองเลย 
- สภ.เชียงคาน 
- สภ.ด่านซ้าย 

535 
 

31 กรกฎาคม –  
4 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 

ภ.5 
 
 
 
 
 
 

เชียงใหม่  
- สภ.เมืองเชียงใหม ่
- สภ.ช้างเผือก 
- สภ.แม่โจ ้

535 
 

ชื่อนายก่อเกียรติ 
ประวัติ 
เบอร์ 081-540-6000 
 
 
 
 

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

535 
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วันที/่เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
)ชุด( 

ผู้รับผิดชอบ 

31 กรกฎาคม –  
4 สิงหาคม 2560 
 
 

ภ.5 
(ต่อ) 
 
 

ล าพูน 
- สภ.เมืองล าพูน 
- สภ.เหมืองจี้ 
- สภ.ป่าซาง 

535 
 

ชื่อนายก่อเกียรติ 
ประวัติ 
เบอร์ 081-540-6000 
 

7 สิงหาคม –  
11 สิงหาคม 
2560 

ภ.6 
 
 

นครสวรรค์  
- สภ.เมืองนครสวรรค์ 
- สภ.พยุหะคีรี และ สภ.ชุมแสง 

 
535 

 

ชื่อนายก่อเกียรติ 
ประวัติ 
เบอร์ 081-540-6000 
 พิษณุโลก  

- สภ.เมืองพิษณุโลก 
- สภ.วัดโบสถ ์
- สภ.พรหมพิราม 

535 
 

สุโขทัย  
- สภ.เมืองสุโขทัย 
- สภ.กงไกลาศ  
- สภ.ศรีส าโรง 

535 
 

24-28 กรกฎาคม 
2560 

ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์  
- สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
- สภ.หวัหิน และ สภ.ปราณบรุี 

535 
 

ชื่อนางสาวกนกพร  
คุ้มภัย 
เบอร์ 087-241-4088 

เพชรบุรี  
- สภ.เมืองเพชรบุรี 
- สภ.บ้านแหลม 
- สภ.ชะอ า 

535 
 

สุพรรณบุรี 
- สภ.เมืองสุพรรณบุรี 
- สภ.ดอนเจดีย์  
- สภ.บางปลาม้า 

535 
 

31 กรกฎาคม –  
4 สิงหาคม 2560 
 
 
 
 
 
 

ภ.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมพร 
- สภ.เมืองชุมพร 
- สภ.ปะทิว และ - สภ.ท่าแซะ 

535 
 

ชื่อนางสาวกนกพร  
คุ้มภัย 
เบอร์ 087-241-4088 
 
 
 
 
 

นครศรีธรรมราช 
- สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 
- สภ.ท่าศาลา  - สภ.ปากพนัง 

 
535 

สุราษฎร์ธานี 
- สภ.เมืองสุราษฎ์ธานี 
- สภ.พุนพิน  และ - สภ.ไชยา 

535 
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วันที/่เดือน พื้นที่ 
จ านวน 
)ชุด( 

ผู้รับผิดชอบ 

7 สิงหาคม –  
11 สิงหาคม 
2560 

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

535 
 

ชื่อนางสาวกนกพร 
คุ้มภัย 
เบอร์ 087-241-4088 

ตรัง  
- สภ.เมืองตรัง 
- สภ.นาโยง 
- สภ.กันตัง 

535 
 

พัทลุง  
- สภ.เมืองพัทลุง 
- สภ.ศรีนครินทร์ 
- สภ.เขาชัยสน 

535 
 

17-28 กรกฎาคม 
2560 

ศชต. ยะลา 
- สภ.เมืองยะลา 
- สภ.ท่าธง 
- สภ.โกตาบาร ู

535 
 

ชื่อนางสาวภควดี 
ประดับเพชรรัตน์ 
เบอร์ 081-189-3154 

ปัตตานี  
- สภ.เมืองปัตตานี 
- สภ.สายบุรี 
- สภ.ไม้แก่น 

535 
 

นราธิวาส  
- สภ.เมืองนราธิวาส 
- สภ.โคกเคียน 
- สภ.ตันหยง 

535 
 

รวม 15,311 ชุด 
 
5. การวิเ ราะห์ข้อมูะ  
 การศึกษาครั้งนี้จะท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) จะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ประมวะภาพการีังเกตการณ์ 
โดย ณะกรรมการจากกองวิจัย ี านักงานยุทธศาีตร์ต ารวจ   

ี านักงานต ารวจแหางชาติ 
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ประมวะภาพการีังเกตการณ์  )ตาอ( 
โดย ณะกรรมการจากกองวิจัย ี านักงานยุทธศาีตร์ต ารวจ   

ี านักงานต ารวจแหางชาติ 
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ประมวะภาพการีังเกตการณ์  )ตาอ( 
โดย ณะกรรมการจากกองวิจัย ี านักงานยุทธศาีตร์ต ารวจ   

ี านักงานต ารวจแหางชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการส ารวจความคิดเห็นด้านต่าง ๆ จากประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดได้ข้อมูลจาก
การส ารวจภาคสนามจ านวนทั้งสิ้น 17,355 ชุด ซึ่งทีมส ารวจข้อมูลภาคสนามได้ด าเนินการเก็บข้อมูลใน
พ้ืนที่เป้าหมายต่างๆ เพ่ือด าเนินการลงรหัสและน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data analysis) 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ
เชิงอนุมาน (InferentialStatistics)โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ t-test และ One-way ANOVA จากผลการ
ส ารวจข้อมูลสามารถจ าแนกจ านวนชุดของแบบส ารวจ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงรายละเอียดของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม รายละเอียด จ านวนชุด 

ชุดที่ 1 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน, ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจและความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการต้ังด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 

6,435 

ชุดที่ 2 
แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ    
การปฏิบัติงานของต ารวจ ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ 

2,970 

ชุดที่ 3 
แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้เสียหายเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน 
(ผู้เสียหาย) 

1,980 

ชุดที่ 4 

แบบส ารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชนที่พักอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจ  

990 

ชุดที่ 5 
แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ ต้องหาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมและพนักงาน (ผู้ต้องหา) 

1,980 

ชุดที่ 6 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การอ านวยความ
สะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัย 

3,000 

 รวมจ านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 17,355 
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4.1 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง 
 เมื่อท าการจ าแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์แล้วสามารถแบ่งข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง      
ออกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ 
   1) กลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 6,435 คน  
   2) กลุ่มผู้รับบริการบนและนอกสถานีต ารวจ จ านวน 2,970 คน  
   3) กลุ่มผู้เสียหาย จ านวน 1,980 คน  
   4) กลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน จ านวน 990 คน  
   5) กลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จ านวน 1,980 คน 
   6) กลุ่มประชาชนในพื้นท่ีประสบสาธารณภัย จ านวน 3,000 คน 
 
 4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป 
 ผลการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 6,435 คน มีดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 3,374 52.43 
ชาย 3,061 47.57 
รวม 6,435 

 
100.00 

อายุ เฉลี่ย 34.48 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.51 ปี 
สถานภาพการท างาน   
      ไม่มีงานท า 1,093 16.99 
      มีงานท า 5,342 83.01 
      รวม 6,435 

 
100.00 

อาชีพ   
     เกษตรกรรม 907 14.09 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    1,496 23.25 
     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1,881 29.23 
     รับจ้าง 1,030 16.01 
     อ่ืนๆ 1,121 17.42 
     รวม 6,435 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 843 13.10 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 958 14.89 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,793 27.86 
     อนุปริญญา/ปวส. 888 13.80 
     ปริญญาตรี 1,721 26.74 
     สูงกว่าปริญญาตรี 232 3.61 
     รวม 6,435 100.00 
รายได้ต่อเดือน   
     5,000 บาทหรือน้อยกว่า 1,403 21.80 
     5,001 – 15,000 บาท   2,982 46.34 
     15,001 – 25,000 บาท  1,418 22.04 
     25,001 บาทข้ึนไป 608 9.45 
     ไม่ระบุ 24 0.37 
     รวม 6,435 100.00 
ศาสนา   
     พุทธ   6,327 98.32 
     คริสต์ 80 1.24 
     อิสลาม 20 0.31 
     อ่ืนๆ 8 0.12 
     รวม 6,435 100.00 
สถานภาพการสมรส   
     โสด 2,935 45.61 
     แต่งงานแล้ว 3,152 48.98 
     หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 224 3.48 
     คู่สมรสเสียชีวิต 124 1.93 
     รวม 6,435 100.00 
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย   
     นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 4,593 71.38 
     ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล 1,842 28.62 
     รวม 6,435 100.00 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม   
     ไม่เคย 600 9.33 
     เคย 5,823 90.49 
     ไม่ระบุ 12 0.18 
     รวม 6,435 100.00 
การติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ต ารวจ   
     ไม่เคย 2,939 45.67 
     เคยแจ้งความคดีอาญา 220 3.42 
     เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย 1,381 21.46 
     เคยถูกจับกุมในคดีอาญา 24 0.37 
     เคยถูกจับกุมในคดีจราจร 
 
 

1,049 16.30 
      เคยถูกเรียกตรวจค้น 166 2.58 

     เคยขอความช่วยเหลือ 580 9.01 
     เคยด้วยเรื่องอ่ืนๆ 76 1.18 
     รวม 6,435 100.00 

  จากตารางที่ 4 .2 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มประชาชนทั่วไป  
จ านวน 6,435 คนจากทั่ วประเทศ โดยแบ่ ง เป็น เพศหญิง  จ านวน 3,374 คนและเพศชาย  
จ านวน 3,061 คน กลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉลี่ย 34.48 ปี มีงานท าแล้ว จ านวน 5,342 คน ไม่มีงานท า 
จ านวน1,093 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 1,881 
คน อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1,496 คน อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 1,121 คน อาชีพรับจ้าง 
จ านวน 1,030 คน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 907 คนส่วนในด้านระดับการศึกษากลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ส่ ว น ใหญ่ มี การศึ กษาอยู่ ในระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 1,793 คน 
ตามมาด้วยระดับปริญญาตรี จ านวน 1,721 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 958 คน ระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 888 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 843 คน และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 232 คน  
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท จ านวน 2,982 คน ตามมาด้วยมีรายได้
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 1,418 คน มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือน้อยกว่า จ านวน 
1,403 คน และมีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป จ านวน 608 คน ส าหรับด้านศาสนา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 6,327 คน ตามมาด้วยศาสนาคริสต์ จ านวน 80 คน ศาสนาอิสลาม 
จ านวน 20 คนและศาสนาอื่นๆ จ านวน 8 คน 
  ส าหรับด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 3,152 คน ตามมา
ด้วยสถานภาพโสด จ านวน 2,935 คน หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จ านวน 224 คน และคู่สมรสเสียชีวิต 
จ านวน 124 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่นอกเขตชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จ านวน 
4,593 คน และอาศัยในเขตชุมชนเมือง/ในเขตเทศบาล จ านวน 1,842 คน ส าหรับด้านประสบการณ์         
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจ านวน 
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5,823 คน ไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จ านวน 600 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคย
ติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ต ารวจมีจ านวน2,939 คนทั้งนี้กรณีที่เคยติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่
ต ารวจ โดยแบ่งเป็นเคยแจ้งความเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย จ านวน 1,381 คน เคยถูกจับกุมในคดี
จราจร จ านวน 1,049 คน เคยขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 580 คน เคยแจ้งความ
คดีอาญา จ านวน 220 คน เคยถูกเรียกตรวจ จ านวน 166 คน เคยติดต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วยเรื่องอ่ืนๆ 
จ านวน 76 คนและเคยถูกจับกุมในคดีอาญา จ านวน 24 คน  
 4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ 
 ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจใน
การรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 2,970 คน  มีดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     หญิง 1,752 58.99 
     ชาย 1,218 41.01 
     รวม 2,970 100.00 
อายุ เฉลี่ย 37.45 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.01 ปี 
สถานภาพการท างาน 
     ไม่มีงานท า 449 15.12 
     มีงานท า 2,521 84.88 
     รวม 2,970 100.00 
อาชีพ 
      เกษตรกรรม 417 14.04 
      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    865 29.12 
      ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 872 29.36 
      รับจ้าง 469 15.79 
      อ่ืนๆ 347 11.68 
      รวม 2,970 100.00 
ระดับการศึกษา 
      ประถมศึกษา 312 10.51 
      มัธยมศึกษาตอนต้น 340 11.45 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 939 31.62 
      อนุปริญญา/ปวส. 196 6.60 
      ปริญญาตรี 1,093 36.80 
      สูงกว่าปริญญาตรี 90 3.03 
      รวม 2,970 100.00 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจ (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 
      5,000 บาทหรือน้อยกว่า 340 11.45 
      5,001 – 15,000 บาท   2,160 72.73 

 
 
 
 

      15,001 – 25,000 บาท  226 7.61 
      25,001 บาทข้ึนไป 202 6.80 
      ไม่ระบุ 42 1.41 
      รวม 2,970 100.00 
ศาสนา 
     พุทธ   2,943 99.09 
     คริสต์ 16 0.54 
     อิสลาม 11 0.37 
     รวม 2,970 100.00 
สถานภาพการสมรส 
     โสด 1,042 35.08 
     แต่งงานแล้ว 1,843 62.05 
     หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 58 1.95 
     คู่สมรสเสียชีวิต 27 0.91 
     รวม 2,970 100.00 
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 
     นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 2,083 70.13 
     ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล 887 29.87 
     รวม 2,970 100.00 
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
     เคย 578 19.46 
     ไม่เคย 2,392 80.54 
     รวม 2,970 100.00 

 

 

  จากตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มผู้รับบริการบนสถานี
ต ารวจและนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวนสถานีต ารวจ 
ละ 30 คน รวม 2,970 คนจากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 1,752 คน และเพศชาย  
จ านวน 1,218 คน  มีอายุโดยเฉลี่ย 37.45ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท า จ านวน 2,521 คน  
ไม่มีงานท า จ านวน 449 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 872 คน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 865 คน อาชีพรับจ้าง จ านวน 469 คน
เกษตรกรรม จ านวน 417 คน และประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 347 คน ส าหรับด้านการศึกษา  
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 1,093 คน รองลงมามีการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 939 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 340 คน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 312 คน ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 196 คนและมีการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 90 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท 
จ านวน 2,160 คน มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือน้อยกว่า จ านวน 340 คน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 226 คน มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป จ านวน 202 คน ส าหรับ
ด้านศาสนากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 2,943 คน ศาสนาคริสต์ จ านวน 16 คน 
ศาสนาอิสลาม จ านวน 11 คน 
  ส าหรับด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 1,843 คน  
ตามมาด้วยสถานภาพโสด จ านวน 1,042 คน หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จ านวน 58 คน และคู่สมรสเสียชีวิต 
จ านวน 27 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่นอกเขตชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาลจ านวน 
2,083 คน และอาศัยในเขตชุมชนเมือง/ในเขตเทศบาลจ านวน 887 คน ส าหรับด้านประสบการณ์การ        
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จ านวน 
2,392 คน และไมเ่คยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จ านวน 578 คน 

 
 4.1.3 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย 
 ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้เสียหาย จ านวน 1,980 คน สามารถอธิบายได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย  

ข้อมูล จ านวน 
 

ร้อยละ 
เพศ 
      หญิง 1,222 61.72 
      ชาย 758 38.28 
      รวม 1,980 100.00 
อายุ เฉลี่ย 40.28 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.81 ปี 
สถานภาพการท างาน 
      ไม่มีงานท า 535 27.02 
      มีงานท า 1,445 72.95 
      รวม 1,980 100.00 
อาชีพ 
      เกษตรกรรม 707 35.71 
      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    585 29.55 
      ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 251 12.68 
      รับจ้าง 310 15.66 
      อ่ืนๆ 127 6.41 
      รวม 1,980 100.00 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน 

 
ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
      ประถมศึกษา 739 37.32 
      มัธยมศึกษาตอนต้น 161 8.13 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 349 17.63 
      อนุปริญญา/ปวส. 74 3.74 
      ปริญญาตรี 639 32.27 
      สูงกว่าปริญญาตรี 18 0.91 
      รวม 1,980 100.00 
รายได้ต่อเดือน 
      5,000 บาทหรือน้อยกว่า 775 39.14 
      5,001 – 15,000 บาท   624 31.52 
      15,001 – 25,000 บาท  520 26.26 
      25,001 บาทข้ึนไป 61 3.08 
      รวม 1,980 100.00 
ศาสนา 
     พุทธ   1,765 89.14 
     คริสต์ 59 2.98 
     อิสลาม 156 7.87 
     รวม 1,980 100.00 
สถานภาพการสมรส  
     โสด 554 27.47 
     แต่งงานแล้ว 1,278 64.55 
     หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 93 4.70 
     คู่สมรสเสียชีวิต 65 3.28 
     รวม 1,980 100.00 
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 
     นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 883 44.60 
     ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล 1,097 55.40 
     รวม 1,980 100.00 
ผลการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน 
     ไม่ทราบ      540 27.27 
     สั่งฟ้อง 807 40.76 
     สั่งไม่ฟ้อง 176 8.89 
     อยู่ในระหว่างการสอบสวน 416 21.01 
     งดการสอบสวน 41 2.07 
     รวม 1,980 100.00 
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  จากตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มผู้เสียหาย จ านวนสถานีต ารวจ
ละ 20 คน รวม 1,980 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 1,222 คน และเพศชาย จ านวน 758 
คน  มีอายุโดยเฉลี่ย 40.28 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท าแล้ว จ านวน 1,445 คน ไม่มีงานท า
จ านวน 535 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 707 คน  อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 585 คน อาชีพรับจ้าง จ านวน 310 คน อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 251 คน และประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 127 คน ส าหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน 739 คน รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 639 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 349 คน มี
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 161 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 74 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 18 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือน5,000 บาทหรือน้อยกว่า จ านวน 775 คน มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท จ านวน 
624 คน มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 520 คน มีรายได้ต่อเดือน  25,001 บาทข้ึนไป จ านวน 
61 คนส าหรับด้านศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 1,765 คน ตามมาด้วยศาสนา
อิสลาม จ านวน 156 คน และศาสนาคริสต์ จ านวน 59 คน ส าหรับด้านสถานภาพการสมรส กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 1,278 คน ตามมาด้วยสถานภาพโสด จ านวน 554 คน หย่าร้าง
หรือแยกกันอยู่ จ านวน 93 คน และคู่สมรสเสียชีวิต จ านวน 65 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีท่ีอยู่อาศัยอยู่
ในเขตชุมชนเมือง/ในเขตเทศบาล จ านวน 1,097 คน และนอกเขตชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จ านวน 
883 คน ส าหรับผลการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบถึงขั้นตอนการสั่งฟ้อง 
จ านวน 807 คน ไม่ทราบผล จ านวน 540 คน และมีผู้ทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน จ านวน 416 คน ทราบ
ว่าสั่งไม่ฟ้อง จ านวน 176 คน และทราบว่างดการสอบสวน จ านวน 41 คน 
  ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับฐานความผิดที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ส่วนใหญ่
ลักทรัพย์ 962 คดี ท าร้ายร่างกาย 380 คดี คดีฉ้อโกง 323 คดี ส่วนคดีอ่ืนๆ ประกอบด้วยคดีต่างๆ ดังนี้  
   - กรรโชกทรัพย์   จ านวน 9 คด ี
   - กระท าช าเรา  จ านวน 9 คด ี
   - กระท าอนาจาร  จ านวน 9 คด ี
   - ข่มขืนกระท าช าเรา  จ านวน 34 คด ี

  - ท าลายทรัพย์สิน  จ านวน 9 คด ี
   - ท าให้เสียทรัพย์  จ านวน 9 คด ี
   - บุกรุก    จ านวน 36 คด ี
   - พยายามฆ่า  จ านวน 18 คด ี
   - พรากผู้เยาว์  จ านวน 48 คด ี
   - ยักยอกทรัพย์  จ านวน 27 คด ี
   - ยาเสพติด  จ านวน 8 คด ี
   - วางเพลิง   จ านวน 16 คด ี
   - วิ่งราวทรัพย์  จ านวน 41 คด ี
   - หมิ่นประมาท  จ านวน 9 คด ี
   - เอกสารหาย  จ านวน 8 คด ี
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 4.1.4 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน 
 ผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน จ านวน 990 คน สามารถ
อธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน 

ข้อมูล จ านวน 
 

ร้อยละ 

เพศ 
      หญิง 183 18.48 
      ชาย 807 81.52 
      รวม 990 100.00 
อาย ุเฉลี่ย 40.45ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.43 ปี 
สถานภาพการท างาน 
      ไม่มีงานท า 84 8.48 
      มีงานท า 906 91.52 
      รวม 990 100.00 
อาชีพ   
     เกษตรกรรม 448 45.25 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    93 9.39 
     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 175 17.68 
     รับจ้าง 200 20.20 
     อ่ืนๆ 74 7.47 
     รวม 990 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 410 41.41 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 238 24.04 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 270 27.27 
     อนุปริญญา/ปวส. 31 3.13 
     ปริญญาตรี 41 4.14 
     สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
     รวม 990 100.00 
รายได้ต่อเดือน   
      5,000 บาทหรือน้อยกว่า 334 33.74 
      5,001 – 15,000 บาท   471 47.58 
      15,001 – 25,000 บาท  174 17.58 
      25,001 บาทข้ึนไป 11 1.11 
      รวม 990 100.00 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มอาสาสมัครต ารวจชุมชน (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน 

 
ร้อยละ 

ศาสนา   
     พุทธ   914 92.32 
     คริสต์ 11 1.11 
     อิสลาม 65 6.57 
     อ่ืนๆ 0 0.00 
     รวม 990 100.00 
สถานภาพการสมรส    
     โสด 276 27.88 
     แต่งงานแล้ว 548 55.35 
     หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 61 6.16 
     คู่สมรสเสียชีวิต 105 10.61 
     รวม 990 100.00 
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย   
     นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 421 42.53 
     ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล 569 57.47 
     รวม 990 100.00 
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม   
     เคย 247 24.95 
     ไม่เคย 743 75.05 
      รวม 990 100.00 

 

  จากตารางที่ 4.5 อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากกลุ่มอาสาสมัครต ารวจ
ชุมชน จ านวนสถานีต ารวจละ 10 คน รวม 990 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 183 คน 
และ  เพศชาย จ านวน 807คน มีอายุโดยเฉลี่ย 40.45ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท าแล้ว จ านวน 
906 คน ไม่มีงานท าจ านวน 84 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 448 
คน อาชีพรับจ้าง 200 คน อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 175 คน อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 93 คนและประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 74 คนส าหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน 410 คน ตามมาด้วยมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 270 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
238 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 41 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 31 คน โดยมีรายได้ระหว่าง 5,001–15,000 บาท จ านวน 471 คน มีรายได้ 5,000 บาท
หรือน้อยกว่า จ านวน 334 คน มีรายได้ 15,001–25,000 บาท จ านวน 174 คน และมีรายได้ 25,001 
บาทขึ้นไป จ านวน 11 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 914 คน ศาสนาอิสลาม จ านวน 65 คน 
ศาสนาคริสต์ จ านวน 11 คน  
  สถานภาพการสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 548 คน ตามมา
ด้วยสถานภาพโสด จ านวน 276 คน คู่สมรสเสียชีวิต จ านวน 105 คนและหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 
จ านวน 61 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล จ านวน 569 คน และอาศัยอยู่นอก
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ชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จ านวน 421 คน ส าหรับด้านประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จ านวน743 คน เคยมีประสบการณ์  
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จ านวน 247 คน 
 
 4.1.5 กลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จ านวน 1,980 คน 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด 

ข้อมูล จ านวน 
 

ร้อยละ 

เพศ 
      หญิง 908 45.86 
      ชาย 1,072 54.14 
      รวม 1,980 100.00 
อาย ุเฉลี่ย 37.46ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.83 ปี 
สถานภาพการท างาน 
      ไม่มีงานท า 137 6.92 
      มีงานท า 1,843 93.08 
      รวม 1,980 100.00 
อาชีพ 
     เกษตรกรรม 132 6.67 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    305 15.40 
     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 899 45.40 
     รับจ้าง 558 28.18 
     อ่ืนๆ 68 3.43 
     ไม่ระบุ 18 0.91 
     รวม 1,980 100.00 
ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 110 5.56 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 284 14.34 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 775 39.14 
     อนุปริญญา/ปวส. 147 7.42 
     ปริญญาตรี 598 30.20 
     สูงกว่าปริญญาตรี 57 2.88 
     ไม่ระบุ 9 0.45 
     รวม 1,980 100.00 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด (ต่อ) 
ข้อมูล จ านวน 

 
ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน 
     5,000 บาทหรือน้อยกว่า 145 7.32 
     5,001 – 15,000 บาท   1,537 77.63 
     15,001 – 25,000 บาท  181 9.14 
     25,001 บาทข้ึนไป 57 2.88 
     ไม่ระบุ 60 3.03 
     รวม 1,980 100.00 
ศาสนา 
     พุทธ   1,746 88.18 
     คริสต์ 69 3.48 
     อิสลาม 165 8.33 
     อ่ืนๆ 0 0.00 
     รวม 1,980 100.00 
สถานภาพการสมรส  
     โสด 479 24.19 
     แต่งงานแล้ว 1,450 73.23 
     หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 51 2.58 
     คู่สมรสเสียชีวิต 0 0.00 
     รวม 1,980 100.00 
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 
     นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 1,671 84.39 
     ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล 309 15.61 
     รวม 1,980 100.00 

 

  จากตารางที่ 4.6 อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากกลุ่มผู้ต้องหาคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จ านวนสถานีต ารวจละ 20 คน รวม 1,980 คน จากทั่วประเทศ 
โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 908 คน และเพศชาย จ านวน 1,072 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 37.46 ปี โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานท าแล้ว จ านวน 1,843 คน ไม่มีงานท าจ านวน 137 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 899 คน อาชีพรับจ้าง 558 คน  
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 305 คน อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 132 คน และประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ จ านวน 18 คน ส าหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จ านวน 775 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 598 คน  มีการศึกษา      
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 284 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 147 คน          
มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 110 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่า ปริญญาตรี จ านวน    
57 คน  โดยมีรายได้ระหว่าง 5,001–15,000 บาท จ านวน 1,537คน มีรายได้ 15,001–25,000 บาท จ านวน 
181 คน มีรายได้ 5,000 บาทหรือน้อยกว่า จ านวน 145คน และมีรายได้ 25,001 บาทขึ้นไป จ านวน 57 คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 1,746 คน ศาสนาอิสลาม จ านวน 165 คน ศาสนาคริสต์ จ านวน 69 คน 
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สถานภาพการสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจ านวน 1,450 คน ตามมาด้วยสถานภาพโสด 
จ านวน 479 คน หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จ านวน 51 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกชุมชนเมือง/นอกเขต
เทศบาล จ านวน 1,671 คน และอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล จ านวน 309 คน 
 
 4.1.6 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย จ านวน 3,000 คนประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีประสบสาธารณภัย 

ข้อมูล จ านวน 
 

ร้อยละ 

เพศ 
      หญิง 1,390 46.33 
      ชาย 1,610 53.67 
      รวม 3,000 100.00 
อาย ุเฉลี่ย 36.23ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.64 ปี 
ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
 

574 19.13 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 345 11.50 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 653 21.77 
     อนุปริญญา/ปวส. 132 4.40 
     ปริญญาตรี 1,228 40.93 
     สูงกว่าปริญญาตรี 68 2.27 
     รวม 3,000 100.00 
อาชีพ 
     เกษตรกรรม 666 22.20 
     ลูกจ้างชั่วคราว/รับจ้างทั่วไป    280 9.33 
     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 780 26.00 
     พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 431 14.37 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 381 12.70 
     ว่างงาน 50 1.67 
     ก าลังศึกษาอยู่ 390 13.00 
     อ่ืนๆ 22 0.73 
     รวม 3,000 100.00 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีประสบสาธารณภัย (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน 
 

ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน  
     5,000 บาทหรือน้อยกว่า 572 19.07 
     5,001 – 15,000 บาท   2,071 69.03 
     15,001 – 25,000 บาท  245 8.17 
     25,001 บาทข้ึนไป 112 3.73 
     รวม 3,000 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.7 อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่  
สาธารณภัย รวม 3,000 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 1,390 คน และเพศชาย จ านวน 
1,610 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 36.23 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 
1,228 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน653 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 574 คน มีการศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 345 คน  
มีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 132 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 68 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 780 คน 
อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 666 คน อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท จ านวน 431 คน อยู่ระหว่าง
การศึกษา จ านวน 390 คน อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 381 คนอาชีพลูกจ้างชั่วคราว/รับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 280 คน ว่างงาน จ านวน 50 คนและประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 22 คน โดยมีรายได้
ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท จ านวน 2,071 คน มีรายได้ 5,000 บาทหรือน้อยกว่า จ านวน 572 คน 
มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 245 คน และมีรายได้ 25,001 บาทข้ึนไป จ านวน 112 คน  
 
ตารางที่ 4.8 แสดงประเภทของสาธารณภัยที่ประชาชนได้รับจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับ
ภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร 
และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 

ประเภทของสาธารณภัย จ านวน 
 

ร้อยละ 

อุทกภัย (น้ าท่วม) 2,790 93.00 

วาตภัย (พายุ) 186 6.20 

ภัยอื่นๆ 24 0.80 

รวม 3,000 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.8 แสดงประเภทของสาธารณภัย โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบสาธารณภัย
ประเภทอุทกภัย (น้ าท่วม) จ านวน 2,790 คน วาตภัย (พายุ) จ านวน 186 คน และภัยอ่ืนๆ จ านวน              
24 คน 
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ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร และการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 

ประเด็นค าถาม จ านวน 
 

ร้อยละ 

1. ท่านรับทราบข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อประเภทไหน 
      หนังสือพิมพ์ 1,059 35.30 

     วิทยุ 1,127 37.57 

     โทรทัศน์ 1,723 57.43 

     แผ่นพับ/ใบปลิว 297 9.90 

     สื่อออนไลน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ/เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ 1,022 34.07 

     ด้วยตนเอง 583 19.43 

     อ่ืนๆ  180 6.00 

2. ขณะเกิดเหตุหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือท่านทันที 
      ต ารวจ 1,139 37.97 

     ทหาร 1,097 36.57 

     กระทรวงมหาดไทย 308 10.27 

     กระทรวงสาธารณสุข 343 11.43 

     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 1,266 42.20 

     อ่ืนๆ 798 26.60 

3. กรณีหน่วยงานต ารวจเข้าช่วยเหลือประชาชน  
   ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้สัญลักษณ์แบบใด 
      การแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 1,520 50.67 

     การสวมเสื้อเฉพาะกิจ มีข้อความต ารวจ/หน่วยงานต ารวจ 2,003 66.77 

     ใช้บัตรประจ าตัวติดหน้าอก 1,106 36.87 

     การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
     เข้ามาช่วยเหลือในพ้ืนที่ 

1,856 61.87 

     ป้ายจากยานพาหนะท่ีใช้ 881 29.37 

     อ่ืนๆ 101 3.37 

 
 
 
 
 



95 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร และการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม จ านวน 
 

ร้อยละ 

4. เจ้าหน้าที่ต ารวจควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 
      อุปกรณ์ช่วยชีวิต 2,378 79.27 

     อุปกรณ์ส่องสว่าง 2,104 70.13 

     อุปกรณ์ช่างซ่อมแซมยานพาหนะ (สายชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์,  
     สายลากจูงรถ,กล่องเครื่องมือช่าง, สเปรย์กันชื้น) 

1,165 38.83 

     เรือท้องแบน/เรือยาง 2,133 71.10 

     วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน 1,187 39.57 

     เชือกปอส าหรับ มัด ลาก จูง 990 33.00 

     อ่ืนๆ  27 0.90 
 

 จากตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับ
ภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก การจราจร 
และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
ผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ จ านวน 1,723 คน รองลงมารับข้อมูลผ่านทางวิทยุ จ านวน 1,127 คน จาก
หนังสือพิมพ์ จ านวน 1,059 คน จากสื่อออนไลน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ/เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ 
จ านวน 1,022 คน ด้วยตนเอง จ านวน 583 คน และรับข้อมูลจากแผ่นพับ/ใบปลิว จ านวน 297 คน  
 ในขณะเกิดเหตุหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือทันทีส่วนใหญ่คือ กรมป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัยแห่งชาติ จ านวน 1,266 คน รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 1,139 คน ทหาร จ านวน 
1,097 คน หน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 789 คน กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 343 คนกระทรวงมหาดไทย 
จ านวน 308 คน 
 กรณีหน่วยงานต ารวจเข้าช่วยเหลือประชาชน ประชาชนต้องการให้เจ้าหน้าที่ใช้สัญลักษณ์
ดังต่อไปนี้ อันดับแรกได้แก่ การสวมเสื้อเฉพาะกิจ มีข้อความต ารวจ/หน่วยงานต ารวจ จ านวน 2,003 
คน รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาช่วยเหลือในพ้ืนที่ จ านวน 
1,856 คน การแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 1,520 คน ใช้บัตรประจ าตัวติดหน้าอก 
จ านวน 1,106 คน และป้ายจากยานพาหนะที่ใช้ จ านวน 881 คน 
 เจ้าหน้าที่ต ารวจควรจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ อันดับแรก
คืออุปกรณ์ช่วยชีวิต จ านวน 2,378 คน เรือท้องแบน/เรือยาง จ านวน 2,133 คน อุปกรณ์ส่องสว่าง 
จ านวน 2,104 คน วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน จ านวน 1,187 คน อุปกรณ์ช่างซ่อมแซมยานพาหนะ               
(สายชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, สายลากจูงรถ, กล่องเครื่องมือช่าง, สเปรย์กันชื้น) จ านวน 1,165 คน        
เชือกปอส าหรับมัด ลาก จูง จ านวน 990 และอุปกรณ์อ่ืนๆ จ านวน 27 คน 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามประเด็น          
ข้อค าถามตามวัตถุประสงค์ 
  ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามประเด็นข้อค าถาม
ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ มีดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ศึกษาความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการ
อ านวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้เสียหาย) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันและพึงพอใจของประชาชนต่อการ
อ านวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับ
ผู้เสียหาย) 

7.15 1.67 71.49 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (ร้อยเวร) 
เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง ของผู้มารับบริการ 

6.79 1.88 67.90 

2. พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้เสียหาย 
ด้วยความสุภาพ 

6.95 1.74 69.49 

3. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามเวลา 
เมื่อนัดหมายทางคดี 

7.17 1.63 71.69 

4.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอน 
และข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายทราบ 

7.17 1.65 71.70 

5. พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว           
มีคุณภาพ 

7.14 1.62 71.38 

6.พนักงานสอบสวนปกปิดข้อมูลของผู้เสียหาย 
และพยานเป็นความลับ 

7.29 1.59 72.89 

7. พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมาย 
และสามารถอธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน 

7.24 1.58 72.40 

8.พนักงานสอบสวนสามารถน าเทคโนโลยี 
และน านิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐาน          
ในงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.13 1.72 71.29 

9.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

7.24 1.65 72.43 

10. พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ 7.38 1.62 73.75 
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 จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจผลการศึกษา
พบว่าภาพรวมความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมของพนักงานสอบสวน 
เท่ากับ 7.15 คิดเป็นร้อยละ 71.49โดยประเด็นที่ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นคือพนักงานสอบสวนปกปิด
ข้อมูลของผู้เสียหายและพยานเป็นความลับ โดยได้คะแนน 7.29 คิดเป็นร้อยละ 72.89 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความเชื่อม่ันของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และ              
คดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความ
ยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้ต้องหา) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอ านวยความ
ยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้ต้องหา) 

5.99 1.66 59.87 

1. พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย 
ให้ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน 

5.95 1.73 59.52 

2. พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา 
ด้วยความสุภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน 

5.70 1.63 56.96 

3.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอน 
และข้อมูลทางคดีให้ผู้ต้องหาทราบ 

5.89 1.57 58.89 

4.พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว 
และเป็นธรรม 

6.20 1.60 62.00 

5. พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมาย 
และสามารถอธิบายให้ผู้ต้องหาเข้าใจอย่างชัดเจน 

6.01 1.67 60.09 

6. พนักงานสอบสวนมีการรับฟังพยานบุคคล วัตถุพยาน 
พยานเอกสาร เพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

6.17 1.76 61.74 

7.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

6.11 1.65 61.09 
 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผลการศึกษา 
พบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยได้ค่าคะแนน 5.99 
คิดเป็นร้อยละ 59.87โดยประเด็นที่ได้รับความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ พนักงานสอบสวนด าเนินการ
สอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยได้ค่าคะแนน 6.20 คิดเป็นร้อยละ 62.00 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอาชญากรรม 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.70 2.76 46.98 
1.เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อ
ของมิจฉาชีพในเวลากลางวัน 

3.93 2.67 39.34 

2.เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อ
ของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน 

4.72 2.73 47.24 

3.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวว่า 
จะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกาย 
ในเวลากลางวัน 

4.39 2.67 43.86 

4.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวว่า 
จะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกาย 
ในเวลากลางคืน 

5.16 2.70 51.59 

5.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้าน 
ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่าน 
ในเวลากลางวัน 

4.66 2.87 46.62 

6.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้าน 
ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่าน 
ในเวลากลางคืน 

5.32 2.94 53.23 

 

 จากตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม พบว่า ภาพรวมความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนได้ค่าคะแนน 4.70 คิดเป็นร้อยละ 46.98  โดยประเด็นที่ได้ค่า
คะแนนมากท่ีสุด คือ เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรัพย์สิน
ของท่านในเวลากลางคืน โดยได้ค่าคะแนน 5.32 คิดเป็นร้อยละ 53.23 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความ
ยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้ต้องหา) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม 

7.01 2.35 70.10 

ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.53 2.36 65.43 
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธ 
ในที่สาธารณะและการกวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความร าคาญ
ต่อชุมชน เป็นต้น 

6.29 2.50 62.94 

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขจดัเงื่อนไขทางสังคมอันน าไปสู่
ปัญหาอาชญากรรมในภายหลงั เช่น จัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ 
เพ่ือป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ลดการแพรร่ะบาด 
ของยาเสพติดและลดจ านวนบ่อนการพนันในชุมชน เปน็ต้น 

6.54 2.31 65.46 

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถลดช่องว่างในการกระท าความผิด
โดยออกตรวจพื้นที่ท่ีรับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงจัด
สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง 
ตั้งจุดสกัดและออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ 

6.78 2.27 67.89 

ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.86 2.49 68.65 
4.เจ้าหน้าที่ต ารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับ
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว 

6.73 2.25 67.26 

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้ความสามารถในการสืบสวน
สอบสวนภายหลังเกิดเหตุ 

6.92 2.22 69.16 

6.เจ้าหน้าทีต่ ารวจสามารถปราบปรามยาเสพติด 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

6.81 2.33 68.13 

7.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขยายผลการจับกุมตัวการ 
เครือข่าย หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.86 2.27 68.65 

8.ระดับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทั่วไป 

7.01 3.40 70.08 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.42 2.28 74.23 
9.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย 7.27 2.29 72.67 
10.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ 7.51 2.29 75.09 
11.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน 7.49 2.26 74.93 
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 จากตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  3 ศึกษาความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม  โดยมีภาพรวมด้าน
ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ค่าคะแนน 7.01 คิดเป็นร้อยละ 70.10 โดย
แบ่งเป็น 3 ด้านประกอบด้วยด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม ได้ค่าคะแนน 6.53 คิดเป็น  
ร้อยละ 65.43ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถลดช่องว่างในการกระท า
ความผิดโดยออกตรวจพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจ
เดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัดและออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ ได้ค่าคะแนน 6.78 คิดเป็น          
ร้อยละ 67.89 ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม ได้ค่าคะแนน 6.86 คิดเป็นร้อยละ 68.65          
โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ระดับความเชื่อม่ันต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจโดยทั่วไป ได้ค่าคะแนน 7.01 คิดเป็นร้อยละ  70.08 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
ได้ค่าคะแนน 7.42 คิดเป็นร้อยละ 74.23 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุดคือ ท่านมีความรู้สึก
ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ได้ค่าคะแนน 7.51 คิดเป็นร้อยละ 75.09 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ศึกษาความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ
ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของต ารวจด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ 
(ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) 

8.09 1.82 80.93 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ 8.08 1.88 80.81 
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าที 
เป็นมิตรต่อประชาชน 

8.21 2.08 82.16 

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจแสดงกิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน  
ด้วยการทักทายประชาชน 

8.13 1.95 81.33 

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ประชาชน 

7.94 1.86 79.38 

4.สถานีต ารวจให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
service) 

7.95 1.80 79.51 

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานบนสถานีต ารวจทุกนาย 
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ที่มาขอรับบริการ 

8.11 1.85 81.06 
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ตารางที่ 4.14 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ
ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

6.มีที่จอดรถเฉพาะส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 8.09 1.84 80.86 
7.ห้องน้ ามีความสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ 8.13 1.79 81.34 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.10 1.76 81.04 
8.เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบปะประชาชนภายในพ้ืนที่
ชุมชนที่มีจุดเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  

8.10 1.83 81.04 

9.เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบพูดคุยกับประชาชน  
(Stop walk and Talk) เพ่ือสร้างความใกล้ชิด 
และเป็นมิตรกับประชาชน 

7.91 1.80 79.14 

10.เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจได้พบพูดคุยกับประชาชน 
โดยใช้กริยาวาจาสุภาพ สอบถามทุกข์สุข ปัญหา  
และอุปสรรคต่างๆ ของประชาชน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

8.09 1.76 80.92 

11.เมื่อประชาชนได้แจ้งปัญหา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจได้มีการด าเนินการ  
แก้ใขหรือด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม 

8.17 1.79 81.75 

12.ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจปรากฏกายให้ประชาชน         
พบเห็นเป็นประจ าในแหล่งชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกัน 
เป็นจ านวนมาก เช่น บริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า/เย็น  
ตลาดนัดต่างๆ เป็นต้น 

8.22 1.74 82.24 

13.เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรเน้นบริการประชาชนด้วยการ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกการจราจรเป็นส าคัญ 

8.18 1.75 81.86 

14.เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร            
เพ่ือไมใ่ห้การจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุจราจร 

8.06 1.67 80.64 

15. เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร               
อย่างเคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล 

8.01 1.73 80.12 

16.ความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการให้บริการของ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.17 1.74 81.69 

 

 จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ศึกษาความเชื่อมั่นและความ         
พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการ          
รับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
พบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นได้ค่าคะแนน 8.09 คิดเป็นร้อยละ 80.93 โดยเมื่อพิจารณา  รายด้านเป็น
ดังนี้ ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจได้รับค่าคะแนน 8.08 คิดเป็นร้อยละ 
80.81 ประเด็นที่ได้รับค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตร  
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ต่อประชาชน ได้ค่าคะแนน 8.21 คิดเป็นร้อยละ 82.16 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
นอกสถานีต ารวจ ได้ค่าคะแนน 8.10 คิดเป็นร้อยละ 81.04 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ  
ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็นเป็นประจ าในแหล่งชุมชนที่ประชาชนรวมตัว
กันเป็นจ านวนมาก เช่น บริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า/เย็น ตลาดนัดต่างๆ เป็นต้นได้ค่าคะแนน 8.22  
คิดเป็นร้อยละ 82.24 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสา
ธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงคะแนนความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย (น้ าท่วม/พายุ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การ
อ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย  
(น้ าท่วม/พายุ) 

7.90 1.98 79.02 

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.83 1.93 78.27 
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการออกตรวจที่พักอาศัย/ชุนชน  
ของท่าน สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล  
ศาสนสถานส าคัญ และบริเวณสถานที่พักพิงชั่วคราว 

7.46 1.93 74.58 

2.กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ประสบสาธารณภัย  
ท่านสามารถติดต่อและได้รับความช่วยเหลือจาก 
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างรวดเร็ว   

7.50 1.92 75.02 

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาสุภาพ  7.85 1.94 78.51 
4.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

7.92 1.89 79.20 

5เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

8.05 1.94 80.53 

6.กรณีมีผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย  
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าตรวจพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว 

8.01 1.97 80.10 

7.กรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิต  
ท าให้ทราบชื่อความเป็นมาเบื้องต้นของผู้เสียชีวิต 
ได้อย่างรวดเร็ว 

7.99 1.94 79.97 
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ตารางที่ 4.15 แสดงคะแนนความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย (น้ าท่วม/พายุ) (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 8.06 1.94 80.60 
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์พื้นที่ประสบ 
สาธารณภัย เช่นมีการติดป้ายบอกเส้นทางให้หลีกเลี่ยง 
ไปใช้เส้นทางอ่ืนให้กับประชาชนทราบอย่างชัดเจน 

7.95 1.97 79.58 

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจจัดก าลังพลได้อย่างเหมาะสมในการ 
ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจรในพ้ืนที่
ประสบ สาธารณภัย  

7.96 1.88 79.55 

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจได้น ายานพาหนะ(รถยนต์ เรือท้องแบน            
เรือยาง) ออกบริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 

7.86 1.99 78.59 

4.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น  
เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการจราจร 
ให้กับผู้ประสบสาธารณภัย 

8.05 1.98 80.50 

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาสุภาพ 8.25 1.93 82.47 
6.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม 
กับสถานการณ์ 

8.29 1.94 82.96 

ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.82 2.08 78.20 
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจเยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ตามบ้านเรือน ศูนย์อพยพ 
หรือที่พักพิงชั่วคราว  

7.72 2.04 77.22 

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เช่น การขนย้ายสิ่งของ ท าความสะอาด 
ซ่อมแซม ที่พักอาศัย และสาธารณสถาน  
(โรงเรียน/วัด/มัสยิด/ สถานีอนามัย)    

7.78 2.06 77.82 

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาชนที่ประสบภัยสาธารณภัย 

7.96 2.15 79.60 
 

 จากตารางที่  4.15 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5  ศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบ          
สาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจได้ค่าคะแนน 7.90  
คิดเป็นร้อยละ 79.02 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
ได้ค่าคะแนน 7.83 คิดเป็นร้อยละ 78.27 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ       
มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่า
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คะแนน 8.05 คิดเป็นร้อยละ 80.53ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร ได้ค่าคะแนน 8.06  
คิดเป็นร้อยละ 80.60 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้ค่าคะแนน 8.29 คิดเป็นร้อยละ 82.96 ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ได้ค่าคะแนน 7.82 คิดเป็นร้อยละ 78.20 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยสาธารณภัยได้ค่าคะแนน 7.96 คิดเป็นร้อยละ 
79.60 
  
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชน ในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ  

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมความพึ งพอใจกับการ มีส่ วนร่ วมของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย,
การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจ 

6.72 2.26 67.23 

การสร้างเครือข่าย 6.79 2.39 67.96 
1.ท่านได้ร่วมชี้แนะปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานภาครัฐและ             
ภาคส่วนต่างๆเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ในชุมชนของท่าน 

6.56 2.55 65.57 

2.ท่านเคยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น  
หน่วยงานฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
หรือภาคเอกชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรม           
ในชุมชน 

6.62 2.40 66.22 

3.ท่านได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน 

7.21 2.23 72.10 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.69 2.36 66.91 
4.ท่านมีส่วนร่วมในการชี้เบาะแสหรือแจ้งข่าวสารข้อมูล 
ของคนร้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชน
ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

6.70 2.30 67.00 
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ตารางที่ 4.16 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชน ในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

5.ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน 

6.88 2.25 68.79 

6.ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด            
สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษา 
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 

6.49 2.43 64.96 

การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.73 2.20 67.32 
7.ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็น 
ของเพ่ือนบ้านอันน าไปสู่การระบุปัญหาอาชญากรรม             
ในชุมชน 

6.76 2.17 67.60 

8.ท่านเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้าน
อาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่เพ่ือวางแผน
ร่วมกับต ารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

6.62 2.27 66.21 

9.ท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

6.81 2.16 68.14 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.67 2.12 66.73 
10.ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ของประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 

6.53 2.11 65.32 

11.ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน 

6.49 2.05 64.94 

12.ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัย
รวมทั้งการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

6.99 2.22 69.94 

 

 จากตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 6  ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจ ได้ค่าคะแนน 6.72 คิดเป็นร้อยละ 67.23 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการสร้างเครือข่าย ได้ค่าคะแนน 6.79 คิดเป็นร้อยละ 67.96 ประเด็นที่ได้คะแนนมากที่สุด 
คือ ท่านได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
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อาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 7.21 คิดเป็นร้อยละ 72.10 ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.69 คิดเป็นร้อยละ  66.91 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ 
ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.88 คิดเป็นร้อยละ 68.79 ด้านการรับรู้ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.73 คิดเป็นร้อยละ 67.32 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ 
ท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ได้ค่าคะแนน 6.81 คิดเป็นร้อยละ 
68.14  ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.67 คิดเป็นร้อยละ 66.73 ประเด็นที่ได้ค่า
คะแนนมากที่สุดคือ ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.99 คิดเป็นร้อยละ 69.94 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ 
 

ตารางที่ 4.17 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ          
มีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.13 2.24 71.30 

มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.93 2.38 69.34 
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  6.87 2.35 68.70 
2.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถหักห้ามใจและยึดมั่น 
ในการท าความดีแม้จะมีผู้เสนอผลประโยชน์โดยมิชอบ   

6.87 2.47 68.72 

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

7.06 2.33 70.61 

อุดมคติของต ารวจ 7.18 2.21 71.86 
4.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน             
อย่างสม่ าเสมอ 

7.11 2.20 71.18 

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความอดทนและตรากตร า 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

7.17 2.26 71.73 

6.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความไม่ประมาท 

7.27 2.17 72.69 

มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.20 2.23 72.03 
7.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ตามกฎหมาย 
 

7.16 2.23 71.66 
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ตารางที่ 4.17 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ (ต่อ) 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

8.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ 

7.15 2.26 71.51 

9.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน 7.29 2.20 72.93 
จรรยาบรรณของต ารวจ 7.22 2.17 72.22 
10.เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

7.35 2.19 73.51 

11.เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่  
ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย 

7.14 2.16 71.44 

12.เจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง  
และไม่กระท าการโดยมิชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน 

7.17 2.17 71.73 

การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.10 2.21 71.05 
13.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย 

7.12 2.19 71.20 

14.เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุข
หรือสิ่งผิดกฎหมายในพ้ืนที่ เช่น บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุม 
และยาเสพติด เป็นต้น 

7.01 2.23 70.07 

15.เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ยินยอมให้ผู้กระท าความผิดใช้อิทธิพล
หรือทรัพย์สินเพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ 
หรือผิดกฏหมาย 

7.09 2.24 70.90 

16.ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง 

7.18 2.21 71.85 
 

 จากตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.13 คิดเป็นร้อยละ 71.30   เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 6.93 คิดเป็นร้อยละ 69.34 
โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ได้ค่าคะแนน 7.06 คิดเป็นร้อยละ 70.61 ด้านอุดมคติของต ารวจ ได้ค่า
คะแนน 7.18 คิดเป็นร้อยละ 71.86 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความ
รอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ได้ค่าคะแนน 7.27 คิดเป็นร้อยละ 72.69 ด้าน
มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.20 คิดเป็นร้อยละ 72.03 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนน
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ได้ค่าคะแนน 7.29 คิดเป็นร้อยละ 
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72.93 ด้านจรรยาบรรณของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.22 คิดเป็นร้อยละ 72.22  โดยประเด็นที่ได้ค่า
คะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่าง
เป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้ค่าคะแนน 7.35 คิดเป็นร้อยละ 73.51 ด้านการแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.10 คิดเป็นร้อยละ 71.05 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมาก
ที่สุด คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ค่าคะแนน 7.18 คิดเป็นร้อยละ 71.85 
 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของต ารวจ 
 

ตารางที่ 4.18 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ 

ประเด็นค าถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ 

การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 
7.30 2.20 73.05 

1.เจ้าหน้าที่ต ารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด  
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 

7.25 2.17 72.53 

2.การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
มีจ านวนเหมาะสมโดยมีนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า
และเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ 

7.29 2.14 72.85 

3.มีการจัดแผงกั้น อุปกรณ์อ่ืนๆ อย่างครบถ้วน และ                   
มีเครื่องหมาย “หยุดตรวจ” ให้เห็นชัดเจน และในเวลากลางคืน 
มีการจัดแสงไฟฟ้าส่องสว่างให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการตั้งด่าน  
จุดตรวจ หรือจุดสกัด 

7.24 2.15 72.43 

4.การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่       
ไม่ตั้งในเส้นทางและห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิด  
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจร 

7.26 2.14 72.65 

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา มารยาท
สุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด 

7.28 2.29 72.82 

6.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการปฏิบัติ โดยแจ้งขั้นตอนและท าการ
ตรวจค้น จับกุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

7.23 2.24 72.30 

7.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
โดยไม่เรียกรับผลประโยชน์อ่ืนใดจากการตั้งด่านตรวจ  
จุดตรวจและจุดสกัด 

7.22 2.24 72.22 

8.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้          
แก่ประชาชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ  
จุดตรวจและจุดสกัดต ารวจ 

7.66 2.23 76.61 
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 จากตารางที่ 4.18 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ 
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.30 คิดเป็นร้อยละ 73.05  โดยประเด็นที่ได้     
ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดต ารวจ ได้ค่าคะแนน 7.66 คิดเป็นร้อยละ 76.61 
 
4.3 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งกองวิจัย 
รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจ ซึ่งเป็นการน าผลการประเมิน
ตัวชี้วัด 3 ตัว มารายงานผล ได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา 
(เก่ียวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงร้อยละความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจ 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

ภาพรวมความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจ 7.01 1.77 70.13 
1.ความเชื่อม่ันของผู้เสียหาย(เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย 
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.15 1.67 71.49 

2.ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

5.99 1.66 59.87 

3. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) 
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.90 1.98 79.02 

 

 จากตารางที่ 4.19 ผลการศึกษาภาพรวมร้อยละของความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจ ซึ่งประกอบด้วย ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เก่ียวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ 
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจใน
การรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ พบว่า  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 7.01 คิดเป็นร้อยละ 70.13 
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4.4 สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชน  
 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มีดังนี้ 
 
 

ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงคข์องส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อม่ันของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.15 1.67 71.49 

2. ความเชื่อม่ันของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.99 1.66 59.87 
3. ความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชน 4.70 2.76 46.98 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.53 2.36 65.43 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.86 2.49 68.65 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.42 2.28 74.23 
4. ความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.09 1.82 80.93 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 8.08 1.88 80.81 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.10 1.76 81.04 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา       
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.90 1.98 79.02 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.83 1.93 78.27 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 8.06 1.94 80.60 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.82 2.08 78.20 
 6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน           
ที่พักและอาศัย 

6.72 2.26 67.23 

     การสร้างเครือข่าย 6.79 2.39 67.96 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.69 2.36 66.91 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.73 2.20 67.32 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.67 2.12 66.73 
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
 
 จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.13 2.24 71.30 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.93 2.38 69.34 
     อุดมคติของต ารวจ 7.18 2.21 71.86 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.20 2.23 72.03 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.22 2.17 72.22 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.10 2.21 71.05 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ  
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.30 2.20 73.05 

 

  จากตารางที่ 4.20 อธิบายภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ วัตถุประสงค์ข้อ 1      
ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.49 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 59.87  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ 46.98   วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ           
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.93 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.02 วัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.23 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.30 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.05 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมระดับ
กองบัญชาการ/ต ารวจภูธรภาค (บช./ภ.1-9) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 
 4.5.1 กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.01 1.68 70.14 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 6.03 1.61 60.31 

3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.43 2.37 44.32 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.68 2.13 66.78 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.12 2.03 71.18 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.73 2.15 74.97 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office)และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.53 1.25 85.31 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 8.54 1.26 85.44 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.51 1.24 85.13 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา                  
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ           
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- - - 

6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ที่พักและอาศัย 

6.28 1.97 62.88 

     การสร้างเครือข่าย 6.27 2.26 62.77 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.22 2.01 62.25 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.30 2.07 63.03 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.34 1.99 63.48 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.34 2.01 73.43 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.24 2.18 72.47 
     อุดมคติของต ารวจ 7.36 1.97 73.63 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.41 1.98 74.08 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.35 1.97 73.48 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.34 1.97 73.49 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ          
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.41 1.97 74.13 

 

 จากตารางที่ 4.22 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) วัตถุประสงค์           
ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
70.14  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.31 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.32 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.31 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.88 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.43 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.13 
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 จากตารางที่ 4.23 อธิบายในส่วนของกองบังคับการต ารวจนครบาลในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล (บชน.) 
 วัตถุประสงค์ข้อที ่1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ น.2     
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.66, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.31, น.7 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
63.45 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ          
น.2  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.47, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ60.57, น.7 มีค่าคะแนนเฉลี่ย         
ร้อยละ61.90 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 40.56, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.19, น.7 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.27 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริ การบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ             
น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.84, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.51, น.7  มีค่าคะแนนเฉลี่ย              
ร้อยละ 87.59 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ                        
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ไม่เก็บข้อมูล) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ              
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.38,            
น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.55, น.7 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.72 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ74.53, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ71.45, น.7  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ74.30 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ     
จุดสกัดของต ารวจ น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ74.19, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ71.33,  น.7  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ76.88 
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 4.5.2 ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.32 1.68 73.21 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.34 1.70 53.42 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.79 2.69 47.88 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.53 2.42 65.3 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.08 2.37 68.06 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.42 2.34 74.25 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีต ารวจ (Front Office)และนอกสถานีต ารวจในการรับ
บริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.53 2.23 75.36 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 7.49 2.33 74.97 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 7.56 2.15 75.67 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.91 1.96 79.13 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.82 1.93 78.27 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 8.06 1.94 80.61 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.81 2.08 78.2 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 6.89 2.00 68.95 

     การสร้างเครือข่าย 7.03 2.23 70.37 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.84 2.12 68.48 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.90 2.09 69.07 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.78 2.02 67.89 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)   (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ 

7.13 2.35 71.30 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.85 2.52 68.53 
     อุดมคติของต ารวจ 7.19 2.37 71.91 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.22 2.32 72.25 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.30 2.25 73.03 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.09 2.30 70.92 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุด
ตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.30 2.25 73.00 

  
 จากตารางที่ 4.24 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.21 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 53.42 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ 47.88 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.36 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ 
บรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.13 วัตถุประสงค์           
ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.95 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.30 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.00 
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 จากตารางที่ 4.25 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.66 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ย   
ร้อยละ 75.45 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.53 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ53.11จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ย     
ร้อยละ 55.94 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.41 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท           
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.90 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  44.02         
จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.69 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.55 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ย    
ร้อยละ 71.11 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.44 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ       
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  84.49  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.69 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 78.01 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ75.19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.61 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.06 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  70.63 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.50 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.86 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ    
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.80 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.18 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.03 
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 4.5.3 ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.06 1.73 70.66 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.98 1.51 59.86 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.67 2.84 46.80 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.53 2.43 65.33 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.80 2.84 68.12 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.25 2.26 72.53 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office)และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.54 1.16 85.40 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 8.54 1.18 85.46 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.53 1.14 85.38 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.89 1.76 78.90 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.74 1.79 77.42 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 8.03 1.86 80.37 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.93 1.93 79.37 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 6.32 1.94 63.29 

     การสร้างเครือข่าย 6.33 2.25 63.37 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.29 1.99 62.92 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.32 2.03 63.25 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.36 1.96 63.63 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)  (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.05 2.30 70.50 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.90 2.36 69.01 
     อุดมคติของต ารวจ 7.15 2.22 71.47 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.12 2.34 71.21 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.10 2.27 71.00 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 6.92 2.33 69.21 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุด
ตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.28 2.32 72.75 

 
 จากตารางที่ 4.26 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) วัตถุประสงค์ข้อที ่1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.66 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 59.86 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 46.80 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.40 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
78.90 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.29 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7   ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.50 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.75 
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 จากตารางที่ 4.27 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.97 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33
จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.68 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.29 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.76 
สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.55 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี        
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.62 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.94 จังหวัดสระแก้ว         
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.89 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.99 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.50
จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.77 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ      
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  64.04    
จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.18 จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.79 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย  พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
ร้อยละ70.61 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.17จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
53.11 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พื้นที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.22 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 67.88จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.30 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ     
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.71 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 72.15 จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.38 
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 4.5.4 ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

6.95 1.65 69.50 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

6.39 1.57 64.00 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.93 2.74 49.25 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.64 2.17 66.35 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.02 1.95 70.22 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.64 2.18 76.37 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.60 2.25 76.03 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 7.57 2.37 75.74 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 7.62 2.18 76.23 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา         
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.83 1.71 78.39 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.75 1.74 77.54 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 8.01 1.75 80.12 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.69 2.05 76.94 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน          
ที่พักและอาศัย 

6.37 1.97 63.76 

     การสร้างเครือข่าย 6.46 2.22 64.66 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.35 2.00 63.55 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.33 2.08 63.37 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.34 1.98 63.48 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)  (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.31 1.99 73.12 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.12 2.24 71.18 
     อุดมคติของต ารวจ 7.33 2.01 73.28 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.34 1.98 73.39 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.38 1.93 73.39 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.34 1.87 73.38 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ           
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.37 1.92 73.71 

 
 จากตารางที่ 4.28 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) วัตถุประสงค์ข้อที ่1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.50
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 64.00 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 49.25 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.03 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
78.39 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.76 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.12 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.71 
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 จากตารางที่ 4.29 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.35 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
64.40 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.77 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.48 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
63.93 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.62 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.09 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.62 จังหวัด
ยโสธรมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.04 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ        
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.75 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
73.79 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.55 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ      
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  60.23
จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.27 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.87 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 66.78 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.97 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ย     
ร้อยละ 53.56 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  68.50 จังหวัดบุรีรัมย์  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.18 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.36 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.12 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.50 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.51 
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 4.5.5 ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 
  
ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.03 1.64 70.29 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

6.16 1.49 61.64 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.25 2.65 42.44 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.27 2.48 62.68 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.64 2.44 66.42 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.35 2.35 73.46 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.47 1.15 84.76 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 8.45 1.17 84.64 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.48 1.14 84.85 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา         
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.69 1.82 76.98 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.69 1.84 76.91 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 7.79 1.87 77.96 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.52 2.10 75.24 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 6.41 1.92 64.13 

     การสร้างเครือข่าย 6.43 2.23 64.33 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.36 1.96 63.63 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.40 1.99 64.07 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.44 1.90 64.48 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)   (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.01 2.34 70.14 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.70 2.49 67.03 
     อุดมคติของต ารวจ 7.09 2.35 70.87 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.11 2.33 71.19 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.14 2.24 71.34 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 6.96 2.34 69.61 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ          
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.20 2.30 71.97 

 
 จากตารางที่ 4.30 อธิบายในส่วนต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.29
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 61.64 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 42.44 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.76 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
76.98 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.13 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.14  วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ง          
ด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.97 
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 จากตารางที่ 4.31 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.10 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
70.97 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.82 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.21 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
63.45 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.26 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.74 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.63 จังหวัดเลย 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ41.94 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ        
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.07 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
88.21 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.02 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ      
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  72.00
จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.83 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.04 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ62.64 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.08 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
53.67 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.04 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 76.85 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.13 
 วัตถุประสงค์ข้อที่  8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.47 จังหวัดอุดรธานี               
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.83 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.60 
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 4.5.6 ต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 
  
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.25 1.71 72.49 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.80 1.58 57.98 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.86 2.79 48.62 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.65 2.35 66.47 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.86 2.86 68.64 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.15 2.35 71.53 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.66 2.28 76.72 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 7.64 2.39 76.51 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 7.67 2.20 76.86 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา           
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.71 1.80 77.14 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.58 1.85 75.83 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 7.90 1.85 79.08 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.63 2.07 76.34 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 6.39 1.96 63.92 

     การสร้างเครือข่าย 6.44 2.24 64.48 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.34 2.02 63.40 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.40 2.05 64.03 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.37 1.98 63.77 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)  (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

6.99 2.33 69.89 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.93 2.37 69.26 
     อุดมคติของต ารวจ 7.04 2.25 70.48 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.08 2.35 70.81 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.00 2.32 70.04 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 6.89 2.39 68.95 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ              
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.19 2.33 71.89 

 

 จากตารางที่ 4.32 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) วัตถุประสงค์ข้อที ่1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.49 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.98  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 48.62 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.72 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
77.14 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.92 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.89 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.89 
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 จากตารางที่ 4.33 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ        
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.50 จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.10 
จังหวัดล าพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.87 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.64 จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.24 
จังหวัดล าพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.07 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.89 จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.83 จังหวัด
ล าพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.14 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ          
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.42 จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.38 
จังหวัดล าพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.35 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ       
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  70.36
จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.10 จังหวัดล าพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.62 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ61.00 จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 จังหวัดล าพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
55.78 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.89 จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.14 จังหวัดล าพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.69 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ    
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.37 จังหวัดล าปาง มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 73.30 จังหวัดล าพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.01 
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 4.5.7 ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.11 1.71 71.12 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.88 1.52 58.81 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.82 2.73 48.21 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.05 2.26 65.07 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.89 2.03 68.96 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.84 2.17 78.39 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.43 1.17 84.29 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 8.41 1.20 84.19 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.44 1.16 84.36 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา           
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

8.32 1.35 83.22 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8.22 1.37 82.25 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 8.44 1.39 84.48 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 8.29 1.61 82.95 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน           
ที่พักและอาศัย 

6.55 1.94 65.51 

     การสร้างเครือข่าย 6.60 2.22 66.07 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.52 2.01 65.25 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.53 2.05 65.33 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.54 1.94 65.40 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)  (ต่อ)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.19 2.06 71.97 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.90 2.38 69.01 
     อุดมคติของต ารวจ 7.17 2.12 71.65 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.16 2.06 71.64 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.34 1.97 73.42 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.31 7.88 73.14 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ              
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.41 1.91 74.09 

  

 จากตารางที่ 4.34 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.12 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 58.81 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 48.21 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.29 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
83.22 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.51 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.97 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.09 
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 จากตารางที่ 4.35 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ        
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  65.80 จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ย            
ร้อยละ 72.70 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.90 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.10 จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60.60 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.70 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.70 จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.60 จังหวัด
สุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.40 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ        
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.70 จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
88.20 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.00 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ        
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.50
จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.00 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.30 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ57.80จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.40 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 61.40 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.60 จังหวัดพิษณุโลก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.40 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.60 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ    
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.10 จังหวัดพิษณุโลก               
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.30 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.60 
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 4.5.8 ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)  
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

7.05 1.63 70.52 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

5.54 1.83 55.35 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.75 2.84 47.53 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.55 2.53 65.50 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.85 2.95 68.53 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.17 2.28 71.76 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
 

7.69 2.27 76.91 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 7.66 2.37 76.67 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 7.07 2.19 77.08 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา           
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.47 1.94 74.78 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.41 1.99 74.18 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 7.62 2.00 76.25 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.32 2.19 73.22 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน             
ที่พักและอาศัย 

6.81 1.99 68.10 

     การสร้างเครือข่าย 6.91 2.23 69.14 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.75 2.09 67.55 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.83 2.07 68.33 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.73 2.01 67.37 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.18 2.35 71.81 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.94 2.43 69.46 
     อุดมคติของต ารวจ 7.30 2.31 73.00 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.32 2.34 73.22 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.29 2.27 72.94 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.02 2.41 70.27 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ           
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.35 2.39 73.48 

 
 จากตารางที่ 4.36 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.52 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 55.35 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 47.53 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.91 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
74.78 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.10 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7  ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.81 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.48 
 
 
 
 



151 
 

 
 
 



152 
 

 
 
 
 



153 
 

 จากตารางที่ 4.37 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ        
พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.80 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
66.60 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.20 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.70 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
54.80 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.60 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.40 จังหวัดเพชรบุรี  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.30
จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.90 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ           
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.30 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
71.20 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.20 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ           
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 
79.20 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.50 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
71.90 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 66.50 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.20 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 62.60 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.80 จังหวัดเพชรบุรี  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.80 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.50 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ    
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.70 จังหวัดเพชรบุรี      
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.50 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.20 
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 4.5.9 ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.30 1.56 73.02 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

6.24 1.87 62.43 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.39 2.73 43.93 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.41 2.22 64.14 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.83 2.17 68.33 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.38 2.29 73.78 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.45 1.18 84.53 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 8.44 1.21 84.46 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.46 1.72 84.58 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสา
ธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.91 1.72 79.19 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.83 1.76 78.30 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 8.08 1.78 80.85 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.79 2.02 77.93 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชนที่พักและอาศัย 

7.33 1.95 73.37 

     การสร้างเครือข่าย 7.44 2.22 74.40 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.34 2.11 73.40 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.37 1.97 73.74 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.19 1.93 71.92 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)   (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.02 2.17 70.22 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.87 2.30 68.71 
     อุดมคติของต ารวจ 7.05 2.10 70.47 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.09 2.18 70.93 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.03 2.12 70.30 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.03 2.17 70.28 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ            
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.17 2.14 71.67 

 
 จากตารางที่ 4.38 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) วัตถุประสงค์ข้อที ่1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.02 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 62.43 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 43.93 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.53 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
79.19 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.37 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.67 
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 จากตารางที่ 4.39 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.40 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
69.30 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.40 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  60.50 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ย        
ร้อยละ 61.90 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.90 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัดชุมพร        
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  45.30 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  41.70           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.70 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ       
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.40 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
88.00 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.20 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ       
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.80       
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  71.30 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ย    
ร้อยละ 77.50 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พ้ืนที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ย         
ร้อยละ 69.00 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  70.60 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.50 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.90 จังหวัดนครศรีธรรมราช            
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.70 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.80 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ     
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.80 จังหวัดนครศรีธรรมราช              
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.60 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.70 
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 4.5.10 ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 
  
ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.22 1.69 72.20 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

6.15 1.68 61.49 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.90 2.58 49.08 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.73 2.36 67.34 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 7.03 2.24 70.29 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.69 2.26 76.91 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.64 2.26 76.42 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 7.62 2.36 76.25 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 7.65 2.18 76.55 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา          
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณ
ภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

8.28 1.41 82.82 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8.18 1.44 81.87 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 8.41 1.42 84.13 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 8.24 1.66 82.45 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน    
ที่พักและอาศัย 

6.91 1.97 69.16 

     การสร้างเครือข่าย 7.03 2.22 70.37 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.88 2.11 68.85 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 6.92 2.07 69.22 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 6.82 1.96 68.22 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)  (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

7.33 2.21 73.34 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 7.13 2.42 71.35 
     อุดมคติของต ารวจ 7.35 2.27 73.49 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.33 2.19 73.36 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.46 2.16 74.57 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 7.35 2.10 73.46 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ              
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.50 2.05 74.95 

 
 จากตารางที่ 4.40 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.20 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ย             
ร้อยละ 61.49 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 49.08 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ  
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.42 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.82 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.16 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7   
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.34 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.95 
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 จากตารางที่ 4.41 อธิบายในส่วนของต ารวจภูธรจังหวัดในสังกัดต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ        
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.00 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.70  
จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.70 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.40 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.90 
จังหวัดพัทลุงมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.10 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ58.20จังหวัดตรัง  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.20 จังหวัดพัทลุง มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.90 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ             
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ      พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.60 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
71.70จังหวัดพัทลุงมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.20 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ      
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85.20       
จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.70 จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.60 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ69.80 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.80 จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
71.00 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 62.80 จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.69 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ    
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.40 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 66.90 จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.60 
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 4.5.11 ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศชต.)  

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

1. ความเชื่อมั่นของผู้ เสียหายต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7.34 1.67 73.36 

2. ความเชื่อมั่นของผู้ ต้องหาต่อการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

6.51 1.36 65.11 
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 4.86 2.96 48.70 
     ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 6.48 2.53 64.84 
     ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 6.65 2.91 66.50 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.03 2.29 70.30 
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

8.45 1.19 84.55 

     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ 8.44 1.20 84.45 
     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ 8.46 1.18 84.62 
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา           
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณ
ภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7.74 1.82 77.42 

     ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.63 1.83 76.31 
     ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร 7.91 1.90 79.14 
     ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน 7.65 2.07 76.57 
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ที่พักและอาศัย 

7.64 1.87 76.48 

     การสร้างเครือข่าย 7.76 2.10 77.63 
     แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.67 2.06 76.77 
     การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 7.70 1.85 77.03 
     การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 7.44 1.83 74.48 
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ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศชต.) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 

6.92 2.36 69.21 

     มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 6.68 2.44 66.80 
     อุดมคติของต ารวจ 7.03 2.29 70.35 
     มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 7.03 2.37 70.32 
     จรรยาบรรณของต ารวจ 7.06 2.28 70.62 
     การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 6.79 2.40 67.97 
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ           
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ 7.19 2.41 71.95 

 
 จากตารางที่ 4.42 อธิบายในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศชต.) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.36 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.11 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.70 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.55 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 77.42 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.48  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.21 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.95 
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 จากตารางที่ 4.43 อธิบายในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศชต.) 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.00 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.90
จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.20 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ      
พ้ืนที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.00 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.80       
จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.50 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พ้ืนที่จังหวัดยะลา        
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.40 จังหวัดปัตตานี  มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.00 จังหวัดนราธิวาส    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.70 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ         
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจพ้ืนที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.30 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
88.10  จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.30 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ     
สาธารณภัยของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  77.00    
จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.70 จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.60 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พ้ืนที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ย     
ร้อยละ 79.60 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.20 จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ77.60 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.80 จังหวัดปัตตานี  มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 66.30 จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.30 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ    
จุดสกัดของต ารวจ พ้ืนที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.10 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 69.20 จงัหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.50 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาตาม โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560โดยมีวัตถุประสงค์
คือ 
  1. เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย 
เพศ  และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  2. เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด)ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  3. เพ่ือศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
  4. เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ          
บนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบ        
สาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศ เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  6. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
  7. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจ 
  8. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัด ของต ารวจ 
 ซึ่งการวิจัยนี้มีการศึกษาเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
   1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืน  
   2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 
   3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 
  4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจ จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
   1) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทาง
การยกระดับ   การบริการประชาชนของสถานีต ารวจ 
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   2) เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่มีการพูดคุยกับประชาชน เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน 
   3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ เน้นงาน
บริการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวย
ความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
(ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิต  และทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
   1) การสร้างเครือข่าย 
   2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
   3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
   4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 
  7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 
   1) มาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ 
   2) อุดมคติของต ารวจ 
   3) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 
   4) จรรยาบรรณของต ารวจ 
   5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ 
  8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของต ารวจ 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานี
ต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 17,355 คน มีดังนี ้
 
5.1 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 71.49 โดยหน่วยงานที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) 
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 73.36 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย 
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
น้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) คิดเป็นร้อยละ 69.50 
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5.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 
59.87โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย      
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)  คิดเป็นร้อยละ 65.11 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 53.42  
 
5.3 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน 
 ภาพรวมความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 46.98 โดย
หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมากที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) คิดเป็นร้อยละ 49.25 หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 42.44 
 ภาพรวมด้านประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 
70.10  โดยแบ่งเป็น 3 ด้านประกอบด้วยด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 
65.43 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมมากที่สุด 
คือ ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 67.34 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 62.86  
 ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 68.65 โดยหน่วยงานที่มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด คือ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 71.18 หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
การปราบปรามอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 66.40  
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 74.23 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)        
คิดเป็นร้อยละ 78.39 หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
น้อยที่สุดคือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 70.30 
 
5.4 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการ          
รับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ภาพรวมความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ 
(Front Office) และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 80.93 โดยหน่วยงานที่มีความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จาก
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เจ้าหน้าที่ต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) คิดเป็นร้อยละ 85.40 หน่วยงานที่มีความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office) และนอก
สถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร , งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) 
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ น้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 75.36 
 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 80.81 โดย
หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจมากที่สุด 
คือ ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)คิดเป็นร้อยละ 85.46 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 
74.97  
 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 81.04 โดย
หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจมากที่สุด 
คือ ต ารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) คิดเป็นร้อยละ 85.38 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ         
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็น
ร้อยละ 75.67 
 
5.5 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบ           
สาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่
รัฐบาลประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 79.02  
โดยหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่
รัฐบาลประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย) มากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) คิดเป็นร้อยละ 
83.22 โดยหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อ านวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
(ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย) น้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็น
ร้อยละ 74.78 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 78.27 โดยหน่วยงาน
ที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด คือ ต ารวจภูธร
ภาค 6 (ภ.6) คิดเป็นร้อยละ 82.25 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 74.18  
 ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร คิดเป็นร้อยละ 80.60 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกการจราจร คือ ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) คิดเป็นร้อยละ 
84.48 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกการจราจรน้อยที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 76.25 
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 ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน คิดเป็นร้อยละ 78.20 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) คิดเป็น
ร้อยละ 82.95 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนน้อยที่สุด 
คือ ต ารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 73.22 
 
5.6 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนใน
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
 ภาพรวมความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย คิดเป็นร้อยละ 67.23 โดย
หน่วยงานที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 76.48 และหน่วยงานที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ที่พักและอาศัยน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช .น.) คิดเป็นร้อยละ 62.88 โดยเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า  
 ด้านการสร้างเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 67.96 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็น           
ร้อยละ 77.63 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายน้อยที่สุด คือ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 62.77 
 ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.91 โดยหน่วยงาน
ที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากที่สุด คือ  
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต .) คิดเป็นร้อยละ 76.77 และหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 62.25 
 ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 67.32 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 77.03 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 
63.03 
 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.73 โดยหน่วยงานที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 74.48 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชน น้อยที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 63.48  
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5.7 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ          
มีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 71.30 โดยหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 
74.43  และหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจน้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต .) คิดเป็นร้อยละ 
69.21 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ด้านมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 69.34 โดยหน่วยงานที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช .น.)  
คิดเป็นร้อยละ 72.47  และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ
น้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 66.80   
 ด้านอุดมคติของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 71.86 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับอุดมคติของต ารวจมากที่สุด คือกองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช .น.) คิดเป็นร้อยละ 73.63             
และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอุดมคติของต ารวจน้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 70.35   
 ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 72.03 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
(บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 74.08 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ของต ารวจน้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 70.32 
 ด้านจรรยาบรรณของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 72.22 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของต ารวจมากที่สุด คือต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)  คิดเป็นร้อยละ 74.57 และ
หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของต ารวจน้อยที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 5          
(ภ.5) คิดเป็นร้อยละ 70.04 
  ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 71.05 โดยหน่วยงานที่มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 73.49 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจน้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) 
คิดเป็นร้อยละ 67.97   
  
5.8 ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ         
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของต ารวจ 
 ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ต ารวจ  คิดเป็นร้อยละ 73.05 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ 
และจุดสกัดของต ารวจมากที่สุด คือ ต ารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 74.95 และหน่วยงาน 
ที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจน้อยที่สุด คือ 
ต ารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 71.67 
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5.9 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 5.9.1 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในด้านต่างๆ 
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของต ารวจในด้านต่างๆ ดังนี้  
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นมากที่สุด คือ พนักงานสอบสวนปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยานเป็นความลับ  คิดเป็น          
ร้อยละ 72.89 ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวน (ร้อยเวร) เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง ของผู้มารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 67.90 จาก
ผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าประชาชนมองถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่ง
การให้บริการตามล าดับก่อนหลังมีผลต่อจิตใจของผู้เสียหายเนื่องจากผู้เสียหายย่อมรู้สึกว่าตนเอง  
ได้รับความเดือดร้อนมา ย่อมต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความช่วยเหลือตนเองและให้ความส าคัญ
กับตัวเอง หากเจ้าหน้าที่ต ารวจเลือกปฏิบัติแล้วย่อมท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและหมดความ
ศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ ดังนั้นต้องมีการเน้นย้ าและสร้างจิตส านึกการ
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้เสียหายหรือ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการจะมีฐานะยากจนหรือร่ ารวย ควรให้การอ านวยความยุติธรรมที่เสมอภาค
และเท่าเทียมกันเป็นไปตามหลักการอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญา ตามค าสั่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ที่ 419/2556 เรื่อง การอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวน และ
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาในทุกกระบวนการสอดคล้องกับ Nur 
Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศตุรกี 
(Public Trust  in the Police in Turkey)” โดยได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อประชาชนในประเด็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equally) การให้เกียรติ 
(Respectfully) และการให้ความยุติธรรม (Fairly) การศึกษาของสุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์            
คงรักษ์กวิน (2558) และคมสัน สุขมาก (2559) ได้กล่าวถึงการอ านวยความยุติธรรมทางอาญาให้กับ
ประชาชนเช่นกัน 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่สุด คือพนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 62.00 
ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือพนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความ
สุภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 56.96 จากผลการวิจัย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นพ้อง
กันว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจพูดจาไม่ไพเราะ ไม่ยิ้มแย้มแจ่มในกับประชาชนที่เข้ามารับบริการ กรณีการ
พูดจากับกลุ่มผู้ต้องหาหรือญาติผู้ต้องหา ควรเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจไม่มี
อคติต่อผู้ต้องหา เป็นไปตามองค์ประกอบของงานบริการคือความพึงพอใจในงานบริการซึ่งเป็น
ประเด็นในการสะท้อนคุณภาพในงานให้บริการสาธารณะที่แท้จริง นอกเหนือจากองค์ประกอบ
พ้ืนฐานในด้านคุณภาพและศักยภาพของผู้ให้บริการ ความพึงพอใจในงานบริการนั้นขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความพร้อมด้านจิตใจ และความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการ งานบริการที่ดีนั้นจะต้องเข้าใจถึงลักษณะ



176 

ธรรมชาติของงานบริการและปัจจัยหรือทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับงานบริการดังนั้นการบริการของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งต้องให้บริการที่มีความพร้อม เอาใจใส่ประชาชน 
ทั้งการแสดงด้านกริยา วาจา ต้องให้บริการอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย  (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) อันสอดคล้องกับผลที่จะเกิดขึ้นคือการได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน ความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนที่จะน าไปสู่การให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
ชวลิต อนันตรังสี (2546) กมล จันทร์เพ็ญ (2550) ประเทือง อ้นทอง (2550) และประพนธ์ สหพัฒนา 
และคณะ (2559) 
  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนประเด็นที่
ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยมากที่สุด คือ เมื่อบ้าน/ที่ พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้าน 
ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 53.23   ประเด็นที่
ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด คือเมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็น
เหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางวัน คิดเป็นร้อยละ 39.34 จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าประชาชน 
มีความหวาดกลัวการเกิดอาชญากรรม การขโมยทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืนมากที่สุด  เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่การมองเห็นผู้ร้ายท าได้ยาก การป้องกันตนเองจากภัยอันตรายท าได้อย่างจ ากัด เจ้าหน้าที่
ต ารวจควรมีการออกตรวจในเวลากลางคืนบ่อยครั้ง หรืออาจน าเทคโนโลยี อาทิ กล้องวงจรปิดช่วยใน
การป้องกันและปราบปรามเหตุอาชญากรรม การบันทึกรูปพรรณของคนร้าย ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อีกด้วย 
  ด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถลดช่องว่างในการกระท าความผิดโดยออกตรวจพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง  
ตั้งจุดสกัด และออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.89ประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธในที่สาธารณะและการกวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความ
ร าคาญต่อชุมชน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 62.94 ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 
ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ระดับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 70.08 ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้
อย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 67.26 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเด็นที่ประชาชนให้
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 75.09 
ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย คิดเป็น
ร้อยละ 72.67   
  จากผลการวิจัย เห็นได้ว่า ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือการลดและการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจากการสอบถาม
ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อสังเกตเรื่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจกรณีการยัดของกลาง (ยาเสพติด) 
ให้กับกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งประชาชนมีการบอกต่อกันถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นต้องมีการ
ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือไม่ให้ เกิดข้อครหาในกลุ่ม
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ประชาชน รวมถึงปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่เกิดเหตุช้าเป็นเรื่องที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ อาจเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าถึงที่เกิด
เหตุอย่างทันท่วงที เพราะรู้สึกว่าตนเองได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจอย่างเร่งด่วน กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจย่อมมีข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ที่มา การแจ้งเหตุก่อนทุกครั้งท าให้มีระยะเวลา ซึ่งบางกรณีมีประชาชนโทรมากลั่นแกล้ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ออกไปที่เกิดเหตุโดยที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น เป็นการรบกวนกระบวนการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต ารวจควรด าเนินการคือ เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุต้องแจ้งให้
ผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุได้รับทราบ กระบวนการ ขั้นตอน การเข้าช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจของทั้งสองฝ่ายและประเด็นประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องสร้างความปลอดภัยให้เกิดในพ้ืนที่ชุมชน 
การท าร้ายร่างกาย ชีวิต อาจเกิดจากผู้มี อิทธิพล การรวมกลุ่มกันของแก๊งเด็กแว้น ซึ่งเมื่อมีการ
รวมกลุ่มกันก็เกิดความคึกคะนอง เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรม
เล็กๆ น้อยๆ ในชุมชนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมที่รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น   ในภาพรวมของความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนในมิติ ด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นไปตามหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม พบว่า จากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner (1997 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย , 
2551) พบว่า ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมเป็นประเด็นคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมากกว่าคุกคามต่อ
ความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่วๆ ไป รวมทั้งประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมด้วยและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555–2564 ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจาก
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นต ารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของ
ประชาชน” ส่งผลให้การป้องกัน การปราบปราม และการแสวงหาความร่วมมือร่วมกับภาคประชาชนนั้น
เป็นไปอย่างชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2558) สุมิตร 
สุวรรณ และคณะ (2557) ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ (2559) และคมสัน สุขมาก (2559) รวมทั้ง
การศึกษาจากต่างประเทศ Lincoln Fry (2013) ได้ศึกษา“ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศ
แอฟริกาใต้” Craen & Skogan (2015) ได้ศึกษา “ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเบลเยียม” และ 
Nur Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศตุรกี 
(Public Trust  in the Police in Turkey)” เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากลดความหวาดกลัวภัยของ
ประชาชนแล้วนั้นผลที่ได้คือประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม และด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีต ารวจ (Front Office)และนอกสถานีต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งาน
จราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ด้านการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่ต ารวจบนสถานีต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 82.16 ประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความกระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน คิดเป็นร้อยละ 
79.38 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นมากที่สุด คือ ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็นเป็นประจ าในแหล่ง
ชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก เช่น บริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า/เย็น ตลาดนัดต่างๆ เป็น
ต้น คิดเป็นร้อยละ 82.24 ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไป
พบพูดคุยกับประชาชน (Stop walk and Talk) เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน          
คิดเป็นร้อยละ 79.14 
  จากผลการวิจัย ประชาชนยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจขาดความกระตือรือร้นใน
การให้บริการประชาชน อาจเนื่องจากปัญหาจากตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจเอง หรือขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขาดการกระตุ้นให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรมีการส ารวจปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจ พัฒนาในส่วนที่ยังด้อยเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเห็นว่า
ประชาชนขาดความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ต ารวจขาดความใกล้ชิดและเป็นมิตร
กับประชาชนแล้วจะท าให้การปฏิบัติงานที่ต้องร่วมกับชุมชนท าได้ยาก ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการเพ่ิมเครือข่ายการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาจเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการร่วมกันพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น เป็นไปตามหลักการแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.2553 (แนบท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553) ว่าด้วยมาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ (1) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ ได้แก่  
ข้อ 9 ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็น ธรรม  
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน  
ความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ และ  ข้อ 10 
ข้าราชการต ารวจต้องมีจิตส านึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพ่ือให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น 
ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ โดยมีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยน 
ต่อประชาชน ผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพหรือ
ไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยค า กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม
ประชาชนเอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่จ าเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรื อภัยอ่ืนๆ ไม่ว่าบุคคลนั้น 
จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระท าผิดกฎหมายหรือไม่  และมุ่งเน้นการอ านวยความยุติธรรม 
ให้กับภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
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  5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา         
สาธารณภัย อ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 80.53  ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด  คือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการ
ออกตรวจที่พักอาศัย/ชุนชนของท่าน สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถานส าคัญ และ
บริเวณสถานที่พักพิงชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 74.58 ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร ประเด็น
ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 82.96 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น ายานพาหนะ 
(รถยนต์ เรือท้องแบน เรือยาง) ออกบริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย  คิดเป็นร้อยละ 
78.59 ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ  เจ้าหน้าที่
ต ารวจสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 
79.60 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจเยี่ยมเยียน  และมอบถุง
ยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ตามบ้านเรือน ศูนย์อพยพหรือที่พักพิงชั่วคราว  คิดเป็นร้อยละ 
77.22 
  จากผลการวิจัย ประชาชนที่ประสบปัญหาสาธารณภัยยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ยังขาดการออกตรวจตราบ่อยครั้ง ท าให้เกิดจากความกังวลใจของประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัย
ทั้งมีความหวาดกลัวภัยจากทั้งธรรมชาติและจากอาชญากรรมที่เกิดอาจเกิดขึ้นซ้ าเติม จึงต้องการ  
พบเห็นเจ้าหน้าที่ต ารวจบ่อยครั้งเพ่ือความอุ่นใจ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจควรต้องมีการจัดเวรเพ่ือออก
ตรวจตราและเยี่ยมเยือนผู้ประสบภัยบ่อยครั้ง เพ่ือทราบถึงปัญหาและให้การช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที นอกจากนี้ยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจยังขาดอุปกรณ์ในการออกให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ประสบสาธารณาภัย เช่น เรือท้องแบน เรือยาง เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงาน
ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้การช่วยเหลือ
ประชาชน และท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มากขึ้น 
กรณีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยต้องมีการส ารวจจ านวนครัวเรือนของผู้ประสบภัย
และจัดหาถุงยังชีพให้เพียงพอ ซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าถุงยังชีพยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 1 ครัวเรือน เนื่องจากมีความจ าเป็นในการใช้เพ่ือยังชีพ และอยากให้ของที่น ามาแจก
เป็นของที่มีคุณภาพอีกด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีการตรวจสอบทั้งความเพียงพอตามความ
ต้องการและคุณภาพของถุงยังชีพก่อนน าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   ส านักงานต ารวจแห่งชาติในรอบหนึ่งปีประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติ          
ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งเป็นผลจากปัจจัยตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตามเหตุ
ปัจจัยเสี่ยงภัยต่าง ๆ จากลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ซึ่งจากปฏิทินสาธารณภัยประจ าปีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระบุภัย
ประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ อุทกภัยภัยแล้งภัยจากดินโคลนถล่มแผ่นดินไหวและ        
สึนามิวาตภัยอัคคีภัยภัยจากไฟป่าและหมอกควันภัยจากการคมนาคม และโรคระบาดโดยส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
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ประชาชน จัดระบบจราจรในพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดทางอาญา จัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุการณ์ ชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการ
จัดการศพ การติดตามผู้สูญหายและการส่งกลับ สนับสนุนก าลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และ
ยานพาหนะแก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
  6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย 
  ด้านการสร้างเครือข่าย ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ 
ท่านได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.10 ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ 
ท่านได้ร่วมชี้แนะปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานภาครัฐ  
และภาคส่วนต่างๆ เพ่ือความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนของท่าน คิดเป็นร้อยละ 65.57 
ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน  ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วย
มากที่สุด คือ ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 68.79 ประเด็นที่อาสาสมัคร
ต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 64.96 ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด คือ ท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 68.14  ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วย
น้อยที่สุด คือท่านเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
พ้ืนที่เพ่ือวางแผนร่วมกับต ารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.21  
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด คือ ท่าน
สามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 69.94 ประเด็นที่อาสาสมัครต ารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถเชิญชวน
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 64.94 
  จากผลการวิจัย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจยังการขาดการให้ความรู้กับประชาชน  
ขาดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับเครือข่ายประชาชน ดังนั้น
ควรมีการสร้างองค์ความรู้และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงการชี้แจงให้เข้าใจถึงอ านาจ  
ในการปฏิบัติ งานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และเครือข่ ายเ พ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพสู งสุด 
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด  
ปัญหาเสียงดังรบกวนจากจักรยานยนต์ที่ปรับแต่งท่อไอเสีย ปัญหาอาชญากรรมทั่วไป ลัก วิ่ง ชิง ปล้น 
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เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องหามาตรการเพ่ือสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีความเชื่อใจและไว้วางใจ การเข้าถึงชุมชน การพูดคุย  
ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ต ารวจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน สิ่งเหล่านี้ 
ล้วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เ พ่ือการสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจตามแนว
ทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ โดยการจะน า
ต ารวจชุมชนสัมพันธ์มาใช้ในการงานต ารวจให้ประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารหน่วยงานต ารวจต้อง
ตระหนักว่า รูปแบบการท างานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท้ังในมิติด้านโครงสร้างการบริหารบุคคล 
การบังคับบัญชา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย เพราะหลักปรัชญาในการท างานเปลี่ยนแปลงไป 
รูปแบบการท างานต้องสอดคล้องกันด้วย ดังนั้น ต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะท าให้หน่วยงาน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสองประการด้วยกัน (Adams et al., 2002) ประการแรก หน่วยงานต ารวจ ต้อง
ยอมรับว่าต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายลดน้อยลงหรือลดความเข้มงวดในการ
ตรวจตราจับกุม ในขณะที่ดุลยพินิจของต ารวจสายตรวจหรือต ารวจชุมชนสัมพันธ์จะเพ่ิมมากขึ้น และ
ประการที่สอง หน่วยงานต้องด าเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม ขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนความคาดหวังของต ารวจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานของ ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ 
(2559) และคมสัน สุขมาก (2559) รวมทั้งการศึกษาจากต่างประเทศ Lincoln Fry (2013) ได้ศึกษา 
“ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศแอฟริกาใต้” Craen & Skogan (2015) ได้ศึกษา “ความ
ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเบลเยียม” และ Nur Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศตุรกี (Public Trust  in the Police in Turkey)” 
  7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
  ด้านมาตรฐานคุณธรรมของต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ  
เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คิดเป็น
ร้อยละ 70.61 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 68.70 ด้านอุดมคติของต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด 
คือ  เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท คิดเป็นร้อยละ 72.69 
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
อย่างสม่ าเสมอ คิดเป็นร้อยละ71.18 ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ ประเด็นที่ประชาชน 
พึงพอใจมากที่สุด คือ  เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 72.93 
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ 
ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ71.51 ด้านจรรยาบรรณของต ารวจ
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
ติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 73.51 ประเด็นที่ประชาชน
พึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็น
ภายใต้กรอบของกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.44 ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.85 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจ 
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น้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุขหรือสิ่งผิดกฎหมายในพ้ืนที่ เช่น  
บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุม และยาเสพติด เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ70.07 
   จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เนื่องจากยังคงมีเจ้าหน้าที่บางคนใช้อ านาจในทางที่ผิด การข่มขู่
ประชาชน การใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม การด าเนินการอื่นๆ ซึ่งท าให้ประชาชนไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
รวมถึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้เร่งรีบในการเข้าให้ความช่วยเหลือ การมาถึงที่ เกิดเหตุช้า 
ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่พอใจ และขาดความสม่ าเสมอในการปฏิบัติหน้าที่  การปล่อยให้มีแหล่ง
อบายมุข มีแหล่งมั่วสุมในชุมชน การปล่อยให้มีผู้มีอิทธิพลโดยไม่ด าเนินการจับกุมหรือควบคุมให้
เหมาะสม เหล่านี้เป็นประเด็นที่สะท้อนจากความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาโดยไม่ค านึงถึงผู้มีอิทธิพล ปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน สร้าง
ความเชื่อมั่นในองค์กร และควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมศักภาพการให้บริการ ความเต็มใจในการให้บริการแก่ประชาชนตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ.2553 (แนบท้าย
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553) ในหลักการ
ของส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของต ารวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการต ารวจอยู่
ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้น าให้ข้าราชการต ารวจบรรลุถึง
ปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจ ประกอบด้วย  
  (1) มาตรฐานทางจริยธรรมต ารวจ คือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจเพ่ือให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ 
  (2) จรรยาบรรณของต ารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของ
วิชาชีพต ารวจที่ข้าราชการต ารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ
ต ารวจและวิชาชีพต ารวจ  
  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมิตร สุวรรณและคณะ (2557) ประพนธ์ สหพัฒนา 
และคณะ (2559) และคมสัน สุขมาก (2559) รวมทั้งการศึกาจากต่างประเทศ Lincoln Fry (2013) 
ได้ศึกษา“ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศแอฟริกาใต้” Craen & Skogan (2015) ได้ศึกษา 
“ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเบลเยียม” และ Nur Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศตุรกี (Public Trust  in the Police in Turkey)” 
  8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ 
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ  
และจุดสกัดต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 76.61 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เรียกรับผลประโยชน์อ่ืนใดจากการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ 
และจุดสกัด คิดเป็นร้อยละ 72.22 จากการวิจัย เห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจกับการตั้งด่าน
ตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยส่วนใหญ่เห็นว่ายังมีการเรียกรับสินบนบริเวณ
ด่านตรวจอยู่ การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน กรณีกระท าความผิดเหมือนกันแต่ได้รับการ
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ลงโทษที่ต่างกัน ท าให้ประชนมองว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจยังขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น
ต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนจากการตั้งด่านตรวจ และการไม่เลือก
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นไปตามหลักการแนวทางและระเบียบเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ              
จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ กล่าวคือการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นจับกุมผู้กระท าความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการกวดขันวินัยจราจร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  รวมทั้งเป็นการลด
โอกาสของผู้ที่จะประกอบอาชญากรรมได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นส าคัญ โดยมีการก าหนดความหมายและมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดตามหนังสือส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ 0007.34/5578 ลงวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ.2556 ทั้งนี้ย่อมให้เกิดผลในเรื่องการควบคุมและป้องกันอาชญากรรม 
 5.9.2 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท้ายของแบบสอบถามทั้ ง  6 ชุด เป็นส่วนค าถามปลายเปิดเ พ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้มีการแสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้  
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ,  
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ และความ        
พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจมีประเด็นดังนี้ 
   - การใช้วาจาพูดกับประชาชนควรใช้วาจาที่เหมาะสม ไม่ใช้อารมณ์ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจ 
   - ควรเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการให้บริการ 
   - ควรตั้งด่านตรวจในจุดที่เหมาะสมและเวลาที่เป็นมาตรฐานการออกตรวจจุด  
   - ไม่ควรเลือกปฎิบัติหรือการบริการกับประชาชนควรเท่าเทียมกัน 
   - ควรมีวินัยและมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
   - ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
   - ควรเพ่ิมจุดตรวจตู้แดงในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
   - ควรมีการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ เช่น            
ที่จอดรถ ห้องน้ า เป็นต้น 
   -  เมื่อมีการแจ้งเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจควรมาถึงสถานที่เกิดเหตุด้วยความ
รวดเร็ว 
   - ให้กวดขันและจับกุมมอเตอร์ไซต์ท่ีดัดแปลงท่อเสียงดัง 
   - ควรจัดให้มีสายตรวจออกตรวจในพ้ืนที่เสี่ยงบ่อยครั้งเพ่ือความอุ่นใจ 
ของประชาชน 
   - ควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายและเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม 
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   -  ควรปรับปรุง เรื่องการบริการประชาชนด้วยความเคารพกันใช้
กิริยามารยาทท่ีสุภาพด้วยความซื่อสัตย์ในอาชีพต ารวจ 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ด้านการให้บริการในและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) มีประเด็นดังนี้ 
   - ควรเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ความสะอาดของห้องน้ าพ้ืนที่
จอดรถส าหรับการติดต่อราชการ 
   - ไม่ควรเลือกปฏิบัติ ควรปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันการบังคับใช้
กฎหมายควรมีมาตรฐานเดียวกัน 
   - ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพ้ืนที่การให้บริการ 
   - ควรมีการตรวจสอบการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับ
ผู้ต้องหา  
   - การตั้งด่านตรวจสกัด ควรก าหนดเวลาให้เหมาะสม และไม่ตั้งด่านใน
ชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากเกิดปัญหาการติดขัดของจราจร  
   - ควรจัดให้มีสายตรวจออกตรวจในพ้ืนที่เสี่ยงบ่อยครั้งเพ่ือความอุ่นใจ 
ของประชาชน 
  3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวย
ความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้เสียหาย) มีประเด็นดังนี้ 
   - ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้วาจาที่สุภาพกับผู้เข้ารับบริการ 
   - จัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอและสะดวกส าหรับประชาชนในการมาติดต่อ 
เข้ารับบริการ  
   - ควรดูแลรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ให้บริการ มีถังขยะเพียงพอ 
   - ควรจัดให้มีเก้าอ้ีหรือที่นั่งส าหรับรอเข้ารับบริการให้ เพียงพอกับ
ประชาชนที่มาเข้ารับบริการ พร้อมทั้งดูแลเรื่องความสะอาดด้วย 
   - ควรมีป้ายบอกทางมายังสถานีต ารวจ รวมถึงป้ายอธิบายขั้นตอนเบื้องต้น 
ในการเข้ารับบริการ โดยให้มีความชัดเจนอ่านง่าย และน่าสนใจ 
   - ต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบความคืบหน้าในการด าเนินคดีเป็นระยะ 
เนื่องจากไม่มีการแจ้งให้ทราบ  
   - เมื่อมีการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องเร่งจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพ้ืนที่เกิด
เหตุอย่างรวดเร็ว 
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้
ค าแนะน าแก่ผู้เสียหายในเบื้องต้นได้  
   -  ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมใช้ในการปฏิบัติงานและการรวบรวม
หลักฐาน เพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้เสียหายไว้ 
  4. ความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) มีประเด็นดังนี้ 
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   - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน 
   - ควรมีการจัดสายตรวจในการออกตรวจเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมบ่อยๆ เพ่ือลดปัญหาและความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
   - ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ 
การป้องกันทรัพย์สินในชุมชนและท่ีพักอาศัย  
   - ควรเพ่ิมสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่แก่อาสาสมัคร เช่น อาวุธป้องกันตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 
   - การปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ร่วมมือ
กันเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด 
   - ควรมีสัญลักษณ์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็น
ประชาชนทั่วไป ให้สามารถแยกออกได้ 
   - ควรมีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความยุติ ธรรม
และพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้ต้องหา) มีประเด็นดังนี้ 
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรรักษาความยุติธรรมและเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าที่มีความตรงไปตรงมา 
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรอธิบายขั้นตอนหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ต้องหา
ได้ทราบและเข้าใจในกระบวนการท างานของพนักงานสอบสวนทั้งหมด 
  6. ความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย (น้ าท่วม / พายุ) มีประเด็นดังนี้ 
   - การช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัย ควรเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือในการแจกอาหารให้ครบทุกมื้อให้ผู้ประสบภ้ยที่ออกมารับไม่ได้ 
   - การแจกจ่ายถุงยังชีพยังมีบางพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับถุงยังชีพไม่เพียงพอ ควรมี
การส ารวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยก่อนให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ครบถ้วน 
   - ประชาชนอยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยท าความสะอาดบ้านเรือนหลัง    
น้ าลด และช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อใช้ในการเดินทาง 
   - การเข้าให้ความช่วยเหลือควรเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้ประสบภัย 
มีความหวาดกลัวและรอคอยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าให้ความช่วยเหลือ 
   - ควรเพ่ิมจ านวนถุงยังชีพให้มากขึ้น เนื่องจากถุงเดียวไม่เพียงพอต่อ            
1 ครอบครัว  
   - เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เช่น กรณีน้ าท่วม เจ้าหน้าที่ควรจัดหาอุปกรณ์            
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ควรมีเสื้อสะท้อนแสงและอุปกรณ์มาช่วยเหลือในเวลาน้ าท่วม 
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เป็นผู้ให้บริการกับประชาชนต้องเป็นคนที่มีบุคลิกและ
อัธยาศัยดี พูดจาไพเราะกับประชาชน 
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   - ควรตรวจดูช่องทางการระบายน้ า เส้นทางการระบายเพ่ือลดการท่วมขัง 
ในเบื้องต้น รวมถึงให้น้ าระบายได้อย่างรวดเร็ว  ไม่มีขยะตกค้างในพ้ืนที่และไม่ อุดตันท่อ 
หรือช่องทางการระบายน้ า 
   - ควรมีเสื้อชูชีพแจกให้กับประชาชน รวมถึงแจกเรือท้องแบนเพ่ือให้
สามารถออกมานอกพ้ืนที่น้ าท่วมได้ 
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การเอาตัวรอดจาก
เหตุภัยพิบัติ และวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 
   - เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องออกตระเวนตรวจตราตามพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือ
ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนออกนอกพ้ืนที่ประสบภัย  
 จากการศึกษา โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความ
ต้องการของประชาชนต่อประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่เกิดขึ้น ได้แก่  
ความพึงพอใจชองประชาชนต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกัน
อาชญากรรม การอ านวยความยุติธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ  
เพ่ือลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฎิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจ ตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
นโยบายการบริหารราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขที่แท้จริง 
ต่อประชาชนภายในประเทศสืบต่อไป 
 
5.10 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การท าการวิจัยเพ่ือศึกษามาตรการเชิงรุกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทั้งใน
และนอกสถานีเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยเพ่ือการยกระดับสถานีต ารวจในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆอย่าง
เต็มก าลังความสามารถพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 3. การวิจัยเพ่ือการวิเคราะห์เทคนิคใหม่ในการป้องกันอาชญากรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการปฏิบัติงานเช่น การวิเคราะห์สถิติอาชญากรรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
การท าแผนที่อาชญากรรม เป็นต้น 
 4. การวิจัยเพ่ือแสวงหาแนวทางสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้า
เป็นอาสาสมัคร/จิตอาสาและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และสิ่งอบายมุขต่างๆในชุมชน  รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการช่วยเหลือประชาชน 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 
 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม 
ของประชาชน, ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม 

จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ  และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของต ารวจ (ส าหรับประชาชนทั่วไป
ซึ่งมีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีต ารวจที่รับการประเมิน) 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 
 
 

 
 

แบบสอบถามชุดที่ 1 
 

แบบส ารวจความคดิเหน็เกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน,                                           
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ                                           

และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกดัของต ารวจ 
(ส าหรับประชาชนทัว่ไปซึ่งมีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่สถานีต ารวจที่รับการประเมิน) 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่น 
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือน าผลการศึกษาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความท่ีเหมาะสมส าหรับตัวท่านมากที่สุด  
 
 

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 
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7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
 
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    
  เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย  เคยถูกจับกุมในคดีอาญา     
  เคยถูกจับกุมในคดีจราจร   เคยถูกเรียกตรวจค้น 
   เคยขอความช่วยเหลือ     เคยด้วยเรื่องอ่ืนๆ ระบุ.............................. 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน  
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความหวาดกลัวของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงหวาดกลัวภัยน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงหวาดกลัวภัยมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับความหวาดกลัวภัย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของ
มิจฉาชีพในเวลากลางวัน 

          

2.เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อของ
มิจฉาชีพในเวลากลางคืน 

          

3.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายในเวลากลางวัน 

          

4.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามล าพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกเพ่ือ
วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และท าร้ายร่างกายในเวลากลางคืน 

          

5.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัว        
ว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางวัน 

          

6.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัว             
ว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางคืน 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
นิยามศัพท์ : การป้องกันอาชญากรรมหมายถึง การด าเนินการใดๆ หรือการใช้วิธีการใดๆ เพ่ือลดโอกาส

ในการเกิดอาชญากรรมข้ึน และเพ่ือรักษาความความสงบเรียบร้อยของสังคม  
การปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การด าเนินการใดๆ เพ่ือติดตามจับกุมหรือน า         
ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพ่ือให้เกิดความเข็ดหลาบ  
 

โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย   ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากที่สุด          
เพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงความเชื่อม่ันและพึงพอใจน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงความเชื่อม่ันและพึงพอใจ        
มากที่สุด 
 
 

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

ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม           
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธใน           
ที่สาธารณะและการกวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความร าคาญ              
ต่อชุมชน เป็นต้น 

          

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขจัดเงื่อนไขทางสังคมอันน าไปสู่
ปัญหาอาชญากรรมในภายหลัง เช่น จัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ           
เพ่ือป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ลดการแพร่ระบาดของ          
ยาเสพติดและลดจ านวนบ่อนการพนันในชุมชน เป็นต้น 

          

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

          

ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม           
4.เจ้าหน้าที่ต ารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับ
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว 

          

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้ความสามารถในการสืบสวน
สอบสวนภายหลังเกิดเหตุ 

          

6.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขยายผลการจับกุมตัวการ 
เครือข่าย หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อค าถาม ระดับความเชื่อม่ันและพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8.ระดับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจโดยทั่วไป 

          

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
9.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย           

10.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ           
11.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน 
 

          
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการต ารวจ 
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด         
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.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

          

อุดมคติของต ารวจ           
4.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

          

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความอดทนและตรากตร าในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

          

6.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความไม่ประมาท 

          

มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ           
7.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ตามกฎหมาย 

          

8.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ 
ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ 

          

9.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน           
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

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

10.เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

          

11.เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ 
ยกเว้นเมื่อมีความจ าเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย 

          

12.เจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน      
โดยใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และ          
ไม่กระท าการ โดยมิชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน 

          

การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของต ารวจ           
13.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย 

          

14.เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุขหรือ
สิ่งผิดกฎหมายในพ้ืนที่ เช่น บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุม และ             
ยาเสพติด เป็นต้น 

          

15.เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ยินยอมให้ผู้กระท าความผิดใช้อิทธิพล
หรือทรัพย์สินเพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบหรือผิด
กฏหมาย 

          

16.ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่  5 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ งด่านตรวจ จุดตรวจและ                              
จุดสกัดของต ารวจ 

โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด                 
เพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

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

          

2.การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
จ านวนเหมาะสมโดยมีนายต ารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า 
และเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ 

          

3.มีการจัดแผงกั้ น อุปกรณ์ อ่ืนๆ อย่ างครบถ้ วนและมี
เครื่องหมาย “หยุดตรวจ” ให้เห็นชัดเจน และในเวลากลางคืนมี
การจัดแสงไฟฟ้าส่องสว่างให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการตั้งด่าน           
จุดตรวจ หรือจุดสกัด 

          

4.การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ ไม่ตั้ง
ในเส้นทางและห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจร 

          

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา มารยาท
สุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด 

          

6.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการปฏิบัติ โดยแจ้งขั้นตอนและท าการ 
ตรวจค้น จับกุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

          

7.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย           
ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัด 

          

8.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือให้ความรู้            
แก่ประชาชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการต้ังด่านตรวจ          
จุดตรวจและจุดสกัดต ารวจ 

          

 
 
 

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามชุดที่ 2 

 
แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชน 

ต่อการปฏิบัติงานของต ารวจด้านการให้บริการในและนอกสถานีต ารวจ 
(ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 
 
 

 
แบบสอบถามชุดที่ 2 

 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
ด้านการให้บริการในและนอกสถานีต ารวจ (ส าหรับผู้รับบริการทั่วไป) 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่น 
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือน าผลการศึกษาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมส าหรับตัวท่าน           
มากที่สุด 
 
1. ท่านพักอาศัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจ................................จังหวัด..................................... 
 
2. เพศ   ชาย  หญิง 
  
3. อายุ……………………………..ปี 
 
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 
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7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
 
8. ศาสนา 
  พุทธ                    คริสต์   
  อิสลาม    อ่ืนๆ........................... 
 
9. สถานภาพการสมรส 
  โสด    แต่งงานแล้ว 
  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่   คู่สมรสเสียชีวิต 
 
10. ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 
  ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล  นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
 
11. ท่านหรือญาติพ่ีน้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่ 
  เคย    ไม่เคย 
 
12. ท่านมารับบริการเมื่อใด เดือน........................พ.ศ.............................. 
 
13. ท่านมารับบริการเรื่อง.......................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ 
(ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีต ารวจ) 
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากที่สุด               
เพียงช่องเดียว  
 
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อม่ันและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงเชื่อม่ันและพึงพอใจมากที่สุด 

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

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสถานีต ารวจ           
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อ
ประชาชน 

          

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจแสดงกิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน ด้วยการ
ทักทายประชาชน 
 
ทักทาย 

     
     

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
ประชาชน 
 

          
4.สถานีต ารวจให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
service) 

          

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานบนสถานีต ารวจทุกนายให้           
การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มา
ขอรับบริการ 

     

     

6.มีที่จอดรถเฉพาะส าหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ           

7.ห้องน้ ามีความสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ           
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจนอกสถานีต ารวจ           

8.เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบปะประชาชนภายในพ้ืนที่ชุมชน 
ที่มจีุดเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  

     
     

9.เจ้าหน้าที่ต ารวจออกไปพบพูดคุยกับประชาชน (Stop walk 
and Talk) เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน 

     
     

10.เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจได้พบพูดคุยกับประชาชน โดยใช้
กริยาวาจาสุภาพ สอบถามทุกข์สุข ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ 
ของประชาชน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

     

     

11.เมื่อประชาชนได้แจ้งปัญหา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจได้มีการด าเนินการแก้ใขหรือ
ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม 
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ข้อค าถาม 
ระดับความความเชื่อม่ันและพึงพอใจ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

     

     

13.เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรเน้นบริการประชาชนด้วยการ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกการจราจรเป็นส าคัญ 

     
     

14.เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพ่ือไม่ให้ 
การจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุจราจร 

     
     

15. เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่าง
เคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล 

     
     

16.ท่ านมีความเชื่ อมั่นและพึงพอใจด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

     
     

            

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

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 3 
 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการอ านวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้เสียหาย) 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 

 
 
                   

แบบสอบถามชุดที่ 3 
 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันและพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการอ านวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้เสียหาย) 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่น 
และพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือน าผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมส าหรับตัวท่าน           
มากที่สุด 
 
1. ท่านพักอาศัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจ................................จังหวัด..................................... 
 
2. เพศ      ชาย   หญิง  
    
3. อายุ……………………………..ปี 
 
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 
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7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
 
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  
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมและ
พนักงานสอบสวน 
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด                
เพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อม่ันน้อยท่ีสุด และ 10 หมายถึงเชื่อม่ันมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับความเชื่อม่ัน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (ร้อยเวร) เป็นไป
ตามล าดับก่อน-หลัง ของผู้มารับการบริการ 

          

2.พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้เสียหายด้วยความสุภาพ 
และให้เกียรติ 

          

3.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาเมื่อนัดหมาย           
ทางคด ี

          

4.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายทราบ 

          

5.พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว           
มีคุณภาพ  

          

6.พนักงานสอบสวนปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยาน 
เป็นความลับ 

          

7.พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมายและสามารถ
อธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน   

          

8.พนักงานสอบสวนสามารถน าเทคโนโลยี และน านิติ
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานในงาน
สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

9.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่ อสัตย์  สุ จริต 
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

          

10.พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ           
 

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 4 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชน
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พัก

และอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 
 
 

 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 4 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ          
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์         

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ (ส าหรับอาสาสมัครต ารวจชุมชน) 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความ          
พึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด้านการมีส่วนร่วม 
ของอาสาสมัครต ารวจชุมชนตามโครงการต ารวจชุมชน) เพ่ือน าผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมส 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 
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7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
 
8. ศาสนา 
  พุทธ                    คริสต์   
  อิสลาม    อ่ืนๆ........................... 
 
9. สถานภาพการสมรส 
  โสด    แต่งงานแล้ว 
  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่   คู่สมรสเสียชีวิต 
 
10. ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 
  ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล  นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
 
11. ท่านหรือญาติพ่ีน้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่ 
  เคย    ไม่เคย 
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ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นและพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย,  การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการ           
มีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการต ารวจ 
 

นิยามศัพท์ : การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน
ในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอาจจะมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด หรือ           
ร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้ภารกิจนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 

โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด                  
เพียงช่องเดียว  
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุดและ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
การสร้างเครือข่าย           

1.ท่านได้ร่วมชี้แนะปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน 
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนของท่าน 

          

2.ท่านเคยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงาน 
ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนใน 
การวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

          

3.ท่านได้ร่วมกับต ารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
อ่ืนๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน 

          

แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน           
4.ท่านมีส่วนร่วมในการชี้ เบาะแสหรือแจ้งข่าวสารข้อมูล 
ของคนร้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

          

5.ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน 

          

6.ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนใน 
การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหย 
และอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชุมชน 

          

การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน           
7.ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือน
บ้านอันน าไปสู่การระบุปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 .ท่ าน เคย พูดคุ ยแลก เปลี่ ยนข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บปัญหา 
ด้านอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือวางแผน
ร่วมกับต ารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 

          

9.ท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

          

การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน           
10.ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 

          

11.ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน 

          

12.ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

          

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 
 

-3- 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 5 
 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชน 
ต่อการอ านวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้ต้องหา) 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 

 
 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 5 
 

แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรม 
และพนักงานสอบสวน (ส าหรับผู้ต้องหา) 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่น     
และพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือน าผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมส าหรับตัวท่าน             
มากที่สุด 
 
1. ท่านพักอาศัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบสถานีต ารวจ..................................จังหวัด................................... 
 
2. เพศ      ชาย   หญิง     
 
3. อายุ……………………………..ปี 
 
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 
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7. รายได้ต่อเดือน 
  5,000 บาทหรือน้อยกว่า  5,001 – 15,000 บาท   
  15,001 – 25,000 บาท   25,001 บาทขึ้นไป 
 
8. ศาสนา 
  พุทธ                    คริสต์   
  อิสลาม    อ่ืนๆ........................... 
 
9. สถานภาพการสมรส 
  โสด    แต่งงานแล้ว 
  หย่าร้างหรือแยกกันอยู่   คู่สมรสเสียชีวิต 
 
10. ลักษณะพ้ืนที่อยู่อาศัย 
  ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล  นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน 
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด                
เพียงช่องเดียว  
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.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่ อสัตย์  สุ จริต 
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ 

          

 

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

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 6 
  

โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจ 
ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย  

การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (น้ าท่วม/พายุ) 
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หมายเลขแบบสอบถาม   
 

   
 
 
 

แบบสอบถามชุดที่ 6 
  

โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (น้ าท่วม/พายุ) 

ชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความพึงพอใจในการช่วยเหลือประชาชน         
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนต่อไป 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง 
ท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี จังหวัด ..................................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.เพศ  1. ชาย   2. หญิง 

2.อาย ุ........................... ปี 

3.การศึกษา 

 1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. อนุปริญญา/ปวส.   
 5. ปริญญาตรี     6. สูงกว่าปริญญาตรี  

4.อาชีพ 

 1. เกษตรกร     2. ลูกจ้างชั่วคราว/รับจ้างทั่วไป 
 3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    4. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท   
 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   6. ว่างงาน 
 7. ก าลังศึกษาอยู่     8. อื่น ๆ .............................................. 

5.รายได้สุทธิต่อเดือน (โดยประมาณ) ............................................ บาท 
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ส่วนที่ 2  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  
จากสาธารณภัย  
   อุทกภัย(น้ าท่วม)   วาตภัย(พายุ)      
   อ่ืนๆ ................................................ (โปรดระบุ) 
1.ท่านรับทราบข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อประเภทไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
  1. หนังสือพิมพ์    2. วิทยุ          
  3. โทรทัศน์    4. แผ่นพับ/ใบปลิว  
  5. สื่อออนไลน์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก ฯลฯ 
  6. ด้วยตนเอง    7. อ่ืน ๆ……………………………….... (โปรดระบุ) 
2.ขณะเกิดเหตุหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือท่านทันที (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
      1. ต ารวจ    2. ทหาร    
  3. กระทรวงมหาดไทย     4. กระทรวงสาธารณสุข   
  5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ   
  6. อ่ืนๆ ........................... (โปรดระบุ) 
3.กรณีหน่วยงานต ารวจเข้าช่วยเหลือประชาชน ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้สัญลักษณ์แบบใด  
(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
  1. การแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  2. การสวมเสื้อเฉพาะกิจ มีข้อความต ารวจ/หน่วยงานต ารวจ 
  3. ใช้บัตรประจ าตัวติดหน้าอก 
  4. การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าจะมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาช่วยเหลือในพ้ืนที่ 
  5. ป้ายจากยานพาหนะท่ีใช้ 
  6. อ่ืน ๆ .................................................. (โปรดระบุ)  
4.เจ้าหน้าที่ต ารวจควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ (ตอบได้มากกว่า          
1 ค าตอบ) 
  1. อุปกรณ์ช่วยชีวิต  
  2. อุปกรณ์ส่องสว่าง 
  3. อุปกรณ์ช่างซ่อมแซมยานพาหนะ (สายชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ , สายลากจูงรถ, 
         กล่องเครื่องมือช่าง, สเปรย์กันชื้น) 
                   4. เรือท้องแบน/เรือยาง 
                   5. วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน 
                   6. เชือกปอส าหรับ มัด ลาก จูง 
                   7. อ่ืน ๆ .................................................. (โปรดระบุ)  
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจากสาธารณภัย               
(น้ าท่วม/พาย)ุ 

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการออกตรวจที่ พักอาศัย/                
ชุ มชนของท่ าน  สถ านที่ ร า ชก าร  โ ร ง เ รี ย น 
โรงพยาบาล ศาสนสถานส าคัญ และบริเวณสถานที่ 
พักพิงชั่วคราว 

          

2.กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมในพ้ืนที่ประสบสาธารณ
ภัย ท่านสามารถติดต่อและได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างรวดเร็ว   

          

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาสุภาพ            
4.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม
กับสถานการณ ์

          

5เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

          

6.กรณีมีผู้ เสียชีวิตในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าตรวจพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว 

          

7.กรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิต 
ท าให้ทราบชื่อความเป็นมาเบื้องต้นของผู้เสียชีวิต           
ได้อย่างรวดเร็ว 

          

ด้านการอ านวยความสะดวกการจราจร           
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ประสบ
สาธารณภัย เช่นมีการติดป้ายบอกเส้นทางให้
หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอ่ืนให้กับประชาชนทราบ
อย่างชัดเจน 

          

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจจัดก าลังพลได้อย่างเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจร
ในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย  
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ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจได้น ายานพาหนะ (รถยนต์                
เรือท้องแบน เรือยาง) ออกบริการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 

          

4.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับ             
ผู้ประสบสาธารณภัย 

          

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาสุภาพ           
6.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม
กับสถานการณ ์

          

              ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน           
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจเยี่ยมเยียน และมอบถุง
ยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ตามบ้านเรือน 
ศูนย์อพยพหรือที่พักพิงชั่วคราว  

          

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจให้บริการช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การขนย้ายสิ่งของ 
ท า คว ามสะอาด  ซ่ อมแซมที่ พั กอาศั ย  และ
สาธารณสถาน (โรงเรียน/วัด/มัสยิด/สถานีอนามัย)    

          

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยสาธารณภัย 

          

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

1.…............................................................................................................................ .................................. 

2….............................................................................................. ................................................................. 

3…............................................................................................................................ ................................... 

4…....................................................................................................................................................... ........ 

5…........................................................................................................................ ....................................... 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 



โดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทร. 0 2244 5000
295 Nakhon Ratchasima Rd., Dusit, Bangkok 10300 +66 2244 5000

รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการประเมินประสิทธิภาพ
สถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ตอการปฏิบัติงานของตำรวจ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานฉบับสมบูรณ

โครงการประเมินประสิทธิภาพ
สถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ตอการปฏิบัติงานของตำรวจ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานฉบับสมบูรณ
 โครงการประเมินประสิทธิภาพ

สถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตำรวจ
ประจำปงบประมาณ

 พ
.ศ. 2560

รายงานฉบับสมบูรณ
 โครงการประเมินประสิทธิภาพ

สถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติงานของตำรวจ
ประจำปงบประมาณ

 พ
.ศ. 2560
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