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โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีต ารวจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จานวนพิมพ์

300 เล่ม

พิมพ์ที่

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2244-5080-1 โทรสาร. 0-2243-9113

คำนำ
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของตารวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการศึกษาและกาหนดระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ เพื่อ
ศึกษาความเชื่อมั่น ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ รวมทั้งศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน ศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้ บริการบนสถานีตารวจ (Front
Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งาน
สายตรวจ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาล
ประกาศ เป็ น พื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย ) ของส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
อาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
และยังมีการศึกษาสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริ ยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ รวมทั้งยังสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ตารวจ อีกด้วย
โดยกองวิจั ย ส านั ก งานยุทธศาสตร์ ตารวจ ส านักงานตารวจแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเมินโครงการฯ ในครั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ประชาชนมีความ
เชื่ อมั่ นในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจในระดั บดี มาก ทั้ งในส่ วนของประชาชนทั่ วไป ผู้ เสี ยหาย
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย อีกทั้งผู้ต้องหายังมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจในระดับดี และในส่วนของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจากกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติทุกท่านที่ร่วมในการเดินทางเก็บข้อมูล การตรวจแก้ไขรายละเอียดใน
เนื้อหา ตลอดจนการให้คาแนะนาที่ดียิ่ง และเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้วิจัย รวมทั้งขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่
ตารวจทุกนายจากกองวิจัย ที่ได้อานวยความสะดวกในการทางาน การประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ
ขอขอบคุณกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ประชาชน ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ข้าราชการ
ตารวจ รวมทั้ ง ความร่วมมือจากหน่วยงานที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มิได้
เอ่ยนามมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์จ นทาให้ การประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในครั้งนี้สาเร็จ
ลุล่วง ได้เป็นอย่างดี
คณะผู้วิจัย
กันยายน 2560
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
1.1 ตามคาสั่งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2559 ซึ่ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บ
ชั่วคราว) พ.ศ.2557 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่กาหนดให้มีการ
ประเมินส่วนราชการเพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของ
รั ฐ บาล และเพิ่ ม ศั ก ยภาพของส่ ว นราชการในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ก าหนดองค์ ป ระกอบการประเมิ น ที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจาตามหน้าที่ปกติหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวง/
หน่วยงาน นาผลการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
และแผนบูรณาการในปีงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้ปรับปรุงแล้ว ไปใช้ใน
การกากับติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
และให้รายงานผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดหน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายเดือน ซึ่งใน
ส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ดาเนินการตามมติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยมอบหมายให้กองวิจัย สานักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจ เป็นผู้รับผิดชอบประเมิน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1.1 ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชี วิต ร่างกาย
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1.1.2 ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุ ษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1.1.3 ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40
1.1.4 ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
1.1.5 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั ก ษาความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิ นของประชาชนในพื้ น ที่ป ระ สบ
สาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70
1.2 อนุมัติผู้ บัญชาการตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ.2554 ท้ายหนังสื อ
สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ ที่ 0007.24/2556 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2554 กรณีการประเมินผล
โครงการตารวจชุ มชน ให้ กองวิจั ย ส านักงานยุทธศาสตร์ตารวจ กาหนดรูปแบบและแนวทางการ
ประเมินผลโครงการตารวจชุมชนและทาการประเมินผลโครงการตารวจชุมชนปีละ 1 ครั้ง โดยให้เสร็จ
สิ้นภายในเดือนกันยายนของทุกปี
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1.3 อนุ มัติผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง อนุมัติ
โครงการตารวจสีขาว ดาวคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 ถึง
พ.ศ.2564 และหนังสือสานักงานจเรตารวจ ที่ 0013.16/013 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่อง การ
ดาเนินการตามโครงการตารวจสีขาว ดาวคุณธรรม ให้กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ ตารวจ เป็นหน่วย
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
1.4 หนังสือ สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 0007.34/5578 ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2556
เรื่อง กาชับมาตรการปฏิบั ติเกี่ยวกับ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้ก องวิจัย ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจเป็นหน่วยประเมินผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มติคณะรัฐมนตรี
และสั่ งการผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่ ง ชาติ ข้า งต้น กองวิ จัย ส านักงานยุ ทธศาสตร์ ตารวจ จึง ได้จั ดท า
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.2 เพื่ อศึ กษาความเชื่ อมั่ นของผู้ ต้ องหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี
ยาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.3 เพื่อศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
2.4 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุ มชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้น ที่ประสบสาธารณภัย
(ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
2.6 เพื่ อศึ กษาการมีส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ครตารวจชุ มชนในการรั บผิ ดชอบต่อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
2.7 เพื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
2.8 เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ

3. ขอบเขตของกำรวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษาวิจัยเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้
3.1.1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
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3.1.2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3.1.3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืน
2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
3.1.4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจ จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) การบริ การเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทางการ
ยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ
2) เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ มีการพูดคุยกับประชาชน เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ เน้นงานบริการ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3.1.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
(ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3.1.6 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1) การสร้างเครือข่าย
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
3.1.7 ความพึง พอใจของประชาชนเกี ่ย วกับ การมีค ุณ ธรรม จริย ธรรม ของ
ข้าราชการตารวจ จานวน 5 ด้าน ดังนี้
1) มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
2) อุดมคติของตารวจ
3) มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
4) จรรยาบรรณของตารวจ
5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
3.1.8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของตารวจ
3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร ศึกษาจากประชาชน 6 กลุ่ ม ได้แก่
3.2.1 ประชาชนทั่ ว ไป (ประเมิน ตามวัตถุป ระสงค์ข้อ 2.3 ความหวาดกลั ว ภั ย
อาชญากรรมของประชาชน ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
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มีคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการตารวจ และประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.8 ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ)
ทั้งนี้กรณีโครงการตารวจสีขาว ดาวคุณธรรม จะทาการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการตารวจจากประชาชนในพื้นที่กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล ตารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2.2 ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตารวจ (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.4
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอก
สถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ)
3.2.3 ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.1 ความเชื่อมั่นของผู้ เสี ยหาย
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ)
3.2.4 ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครตารวจชุมชน (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.6
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชน ที่พักและอาศัย)
3.2.5 ผู้ ต้ อ งหาคดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และคดี ย าเสพติ ด (ประเมิ น ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 2.2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ)
3.2.6 ประชาชนในพื้ นที่ ป ระสบสาธารณภั ย (ตามที่รั ฐ บาลประกาศเป็ น พื้ น ที่
ประสบสาธารณภัย) (ประเมินตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศ เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ)
3.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที่
การศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ในพื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาล
ตารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่
เป้าหมายใช้จานวนประชากรเป็นเกณฑ์ คือ คัดเลือกจากกองบังคับการตารวจนครบาล และตารวจภูธร
จังหวัด ที่มีจานวนประชากรมาก ปานกลาง และน้อย ดังนี้
3.3.1 กองบัญชาการตารวจนครบาล โดยใช้กองบังคับการตารวจนครบาลเป็น
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ทาการศึกษา 3 กองบังคับการตารวจนครบาลๆ ละ 3 สถานีตารวจ รวม
จานวน 9 สถานีตารวจ
3.3.2 ตารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้
ตารวจภูธรจังหวัด เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ทาการศึกษาหน่วยละ 3 ตารวจภูธรจังหวัด
จังหวัดละ 3 สถานีตารวจ (ในเขตพื้นที่สถานีตารวจภูธรเมือง 1 แห่ง และสถานีตารวจภูธรรอบนอกอีก
2 แห่ง) รวมจานวน 90 สถานีตารวจ
3.3.3 พื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย)
ตารวจภูธรภาค 1-9 และศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 3,000 คน
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3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ
ระยะเวลาการประเมินผลการดาเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

4. นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร
4.1 ควำมเชื่อมั่น หมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่น มั่นใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการอานวยความยุติธรรม และการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม รวมถึงความเชื่อมั่นที่มาจากการ
ช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจ ตลอดจนการได้รับความร่วมมือที่ดจี ากคนในชุมชน เป็นต้น
4.2 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตารวจที่สามารถตอบสนองความต้องการที่สอดคล้ องกับปัญหาที่ประสบอยู่ โดยผู้ ให้บริการมีความ
เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถอานวยความสะดวกหรือแก้ไขปัญหาใดๆ ให้กับประชาชนได้ในทันที
4.3 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีกระบวนการทางานชัดเจน และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4.4 กำรป้องกันอำชญำกรรม หมายถึง ความพยายามที่จะสกัดกั้นมิให้เกิดอาชญากรรม
ต่อตัวบุคคล ชุมชน ทั้งนี้จะต้องมีการเตรียมการ มีความพยายามในการยับยั้งอาชญากรรมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นได้
4.5 ควำมหวำดกลัวภัยอำชญำกรรม หมายถึง ความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอก อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลหรือความหวาดระแวงที่มีต่อภัยอาชญากรรม ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทาให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตน
4.6 คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของข้ ำ รำชกำรต ำรวจ หมายถึ ง ข้ อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข อง
ข้าราชการตารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่น และยอมรับ โดยการไม่เลือกปฏิบัติ และทาหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
4.7 กำรให้ บริ ก ำร หมายถึ ง การอานวยความสะดวก การบริการต่อประชาชนอย่า ง
เท่าเทียมกัน ซึ่งประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการกีดกันแบ่งแยก
หรือเลือกปฏิบัติในการให้บริการ
4.8 กำรอำนวยควำมยุติธรรม หมายถึง การนาตัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีและลงโทษ
ตามกฎหมาย รวมถึง การให้บ ริการประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ในการ
ดาเนินการดังกล่าวจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจ ต่อเจ้าหน้าที่และกระบวนการยุติธรรม อันจะนาไป
สู่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความสงบสุขของประชาชน
4.9 ผู้เสียหำย หมายถึง ผู้เสียหายที่เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์ ที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4.10 ผู้ต้องหำ หมายถึง ผู้ต้องหาทีท่ าผิดเกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด
4.11 อำสำสมัครตำรวจชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่อาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครชุมชน
เพื่อทาหน้าที่ดูแลชุมชน คอยเตือนภัย รวมถึงสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับคนในชุมชน
4.12 จุดตรวจ/จุดสกัด หมายถึง สถานที่ทาการของเจ้าพนักงานตารวจ ซึ่งจะออกปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทาความผิดในเขตทางเดินรถ ทางหลวง โดยระบุสถานที่ไว้ชัด แจ้ง
มีกาหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจ าเป็ นอย่างยิ่งในการปฏิ บัติห น้าที่ดังกล่ าว หรืออาจเป็นกรณีที่ มี

6
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว และจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
ดังกล่าว
4.13 สำธำรณภัย หมายถึง ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ทั้งที่เกิดจากปัจจัยตามธรรมชาติ
และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจัยเสี่ยงภัยต่าง ๆ จากลั กษณะทางภูมิรัฐศาสตร์
ของประเทศ รวมทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ซึ่งจากปฏิทินสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย
วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย เป็นต้น
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง “โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การปฏิบั ติงานของตารวจประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560” ในครั้ง นี้ คณะผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปสาระสาคัญและ
นาเสนอตามลาดับ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการตารวจ
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการอานวยความยุติธรรม
2.9 แนวทางและระเบียบเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
2.10 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.11 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.12 นโยบายการบริหารราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ (2559) ได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นไว้ว่า ความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึก
เชื่ อ ใจ ไว้ ว างใจหรื อ ความเชื่ อ ถื อ ของบุ ค คลต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด โดยความเชื่ อ มั่ น เป็ น ผลที่ ไ ด้ รั บ มาจาก
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ไม่ ว่ า จะเป็ น จากบุ ค คลหรื อ องค์ ก รในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความซื่ อ สั ต ย์ ยุ ติ ธ รรม
ความสามารถในการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นความคาดหวังในทางบวกที่
มีต่อบุคคลหรือองค์กร ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การบริหารจัดการ
องค์กร และรวมถึงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายด้วย ดังนั้น ความเชื่อมั่นจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
การทางานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เนื่องจาก
หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นในหน่วยงานภาครัฐแล้ว หน่วยงานภาครัฐนั้นก็จะไม่มีความสาคัญและขาด
การสนั บสนุ น นอกจากนี้ จะส่ งผลกระทบต่ อการให้ ความร่ วมมื อ การประสานงาน การร่ วมปฏิ บั ติ งาน
ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสาคัญอันจะส่งผลต่อ
ผลสาเร็จในการทางานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างมาก
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ความสาคัญของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตารวจนั้นมีความสาคัญต่อภารกิจหลักของ
ตารวจ นั่นคือ การให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนที่เดือดร้อน หากประชาชนที่เดือดร้อนประสบกั บ
ภัยอาชญากรรมหรือพบเห็นเหตุร้าย และเบาะแสคนร้ายแล้ว ไม่มีความเชื่อมั่นต่อตารวจในพื้นที่ ประชาชน
ก็จะไม่มารายงานให้ตารวจทราบ ตารวจก็ไม่สามารถที่จะทางานหรือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ การ
ที่สร้างความเชื่อมั่นหรือความเชื่อใจนั้นต้องอาศัยความจริงใจ ทาให้ประชาชนเห็นว่าเป็นที่พึ่งได้ในยาม
เดือดร้อน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ได้นาเอาหลักการของตารวจชุมชนมาใช้ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการที่จะปฏิบั ติห น้าที่ต่างๆ ในสังคม หากประชาชนขาดความเชื่อ มั่นแล้ว การได้รับความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากประชาชนก็จะน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างๆ ได้สาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Cao & Zhao, 2005 อ้างถึงใน ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ, 2559)
โดยปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความมั่ นใจของประชาชนที่ มี ต่ อต ารวจ สามารถแบ่ งได้ 2 ระดั บ คื อ
ระดับชาติความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อตารวจ โดย
ประเทศที่มีความแตกต่างทางรายได้ของประชาชนสูงจะมีความเชื่อมั่นต่อตารวจต่า ประชาชนที่มีรายได้ต่าและ
อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความแตกต่างในเรื่องรายได้อยู่ในระดับสูงจะมองว่า ตารวจจะเลือกปฏิบัติกับประชาชน
ขณะที่ปั จจั ยด้ านการปกครองจะมี ผลต่ อความเชื่อมั่ นต่ อองค์กรตารวจและศาลเช่นกัน โดยในประเทศที่
ปกครองแบบเผด็จการเช่น จีน และเวียดนาม จะมีความมั่นใจในองค์กรตารวจและศาลสูงกว่าประเทศที่กาลัง
พัฒนาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น อาร์เจนตินา ขณะที่ระดับตัวบุคคล การเชื่อถือเพื่อนบ้านจะ
ส่งผลต่อความมั่นใจต่อทั้งตารวจและศาลมากที่สุด
ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผล จะอาศัยตารวจอย่างเดี ยวเป็นไป
ได้ยาก ตารวจต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชน ซึ่งการที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือได้ ตารวจต้อง
ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนก่อน (ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์, ม.ป.ป.)

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
องค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่งของงานบริการก็คือความพึงพอใจในงานบริการซึ่งเป็น
ประเด็นในการสะท้อนคุณภาพในงานให้บริการสาธารณะที่แท้จริง นอกเหนือจากองค์ประกอบพื้นฐาน
ในด้ า นคุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจในงานบริ ก ารนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อม
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความพร้อมด้านจิตใจ และความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมตามความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร งานบริ ก ารที่ ดี นั้ น จะต้ อ งเข้ า ใจถึ ง ลั ก ษณะธรรมชาติ
ของงานบริการและปัจจัยหรือทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับงานบริการซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. งานบริการเป็นงานที่มีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ไม่อาจกาหนด
ความต้องการแน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการว่าต้องการเมื่อใด และต้องการอะไร
2. งานบริการเป็นงานที่ไม่อาจกาหนดปริมาณงานล่วงหน้าได้ การมาใช้บริการหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ การกาหนดปริมาณงานล่วงหน้าจึงไม่อาจทาได้ นอกจากการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้น
3. งานบริ ก ารเป็ น งานที่ ไ ม่ มี ตั ว สิ น ค้ า ไม่ มี ผ ลผลิ ต สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจะได้ คื อ ความ
พึงพอใจความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการ ดังนั้น คุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก
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4. งานบริการเป็นงานที่ต้องการตอบสนองในทันที ผู้ใช้บริการต้องการให้ลงมือปฏิบัติ
ในทันที ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลา และเมื่อนัดวัน เวลาใด ก็จะต้องตรงตาม
กาหนดนัด
สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ (2530) ได้ให้แนวทางการวัดความพึงพอใจของประชาชนหลังการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากระดับของผลที่ได้จากการให้บริการว่าอยู่ในระดับต่อไปนี้ คือ
1. ความสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชน
2. ความสอดคล้ องกับปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ การทาให้ประชาชนเกิดความ
ภาคภูมิใจ
โดยได้นาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์กรรัฐซึ่งอาศัย
หลักการว่า คุณภาพการให้บริ การประชาชนขององค์กรรัฐ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ตัว คือ การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรรัฐในฐานะผู้ให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนในฐานะผู้รับบริการ นอกจากนี้
การปฏิบัติงานระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการจะต้องเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วย จึงจะถือได้ว่าการ
บริการนั้นมีคุณภาพ
ความพึงพอใจของประชาชน
ในฐานะผู้รับบริการ
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

การบรรลุเป้าหมายการปฏิบตั ิงาน
ขององค์กรรัฐในฐานะผู้ให้บริการ

คุณภาพ
ในการให้บริการ

แผนภาพที่ 2.1 การประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์กรรัฐ
2.2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิลเลท (Millet,1954 อ้างถึงใน จามจุรี จันทรัตนา.2543 : 22) กล่ าวว่า 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
ลักษณะที่มีจานวนการให้บริการและสถานที่ที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (the right quality at the right
geographical)
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4. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดหลักความพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้ บ ริ ก ารอย่ า งก้ า วหน้ า (Progressive Service) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะให้บริการให้ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
นอกจากนั้น การที่ผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการจะต้องประกอบด้วยปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้
1. คุณภาพและประสิทธิภาพ ในการนาเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มี
คุณภาพและระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพ และ
รูปแบบของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่าย โดยผู้ประกอบการกิจการบริการจะต้องกาหนด
ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ
3. สถานที่ บ ริ ก าร ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารจะต้ อ งมองหาสถานที่ ใ นการให้ บ ริ ก าร
ที่ผู้ รั บ บริ การสามารถเข้ า ถึง ได้โ ดยสะดวก มี ส ถานที่ กว้ า งขวางเพีย งพอ และต้อ งคานึ งถึ ง การอานวย
ความสะดวกแก่ ผู้ รั บ บริ การในทุ กด้ าน เช่ น การมี ส ถานที่ จอดรถ หรื อการให้ บริ การผ่ านอิ นเทอร์ เน็ ต
ซึ่งทาให้ประเด็นด้านสถานที่บริการลดลงไปได้
4. การส่งเสริมและแนะนาบริการ ผู้ประกอบการกิจการบริการจะต้องให้ข้อมูล ข่าวสาร
ในเชิ งบวกแก่ ผู้ รั บบริ การทั้ งในด้ านคุ ณภาพการบริ การ และภาพลั กษณ์ ของการบริ การ เช่ น ทางสื่ อต่ างๆ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้นาข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อบริการ
5. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงตนเองว่ามีส่วนสาคัญในการสร้าง ให้เกิด
ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารของผู้ รั บ บริ ก าร โดยมี ก ารก าหนดกระบวนการจั ด การ การวางรู ป แบบ
การบริการจะต้องคานึงถึงผู้รับบริการเป็นสาคัญ
6. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ประกอบการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของ
อาคารสถานที่ ผ่ า นการออกแบบตกแต่ ง การแบ่ ง พื้ น ที่ อ ย่ า งเหมาะสม สร้ า งให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
ต่อกิจการบริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกสู่ผู้รับบริการ
7. กระบวนการบริการ ผู้ประกอบการกิจการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของ
การจัดการระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนาบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อ
ผู้รับบริการ

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ปรับปรุงกระบวนงานให้มีความ
สะดวก รวดเร็วโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐาน และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลจะต้องมี
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- การบริ ห ารงบประมาณเป็ น ไปตามแผนงานและแผนเงิ น ที่ ว างไว /การประหยั ด
งบประมาณ
- ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
- การลดขั้นตอน/การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
- การจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
- การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
ภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการจะต้องสร้างเสริมให้องค์กรของตนมีการพัฒนาความรู้ให้
เหมาะสมแก่ภ ารกิจของส่ วนราชการนั้น มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารภาครัฐ และแนวโน้ม
ของต่างประเทศ ซึ่งอาจจัดทาในรูปแบบเอกสารข่าวเผยแพร่ การจัดฝึกอบรมสัมมนา การจัดหาเอกสาร
วิชาการเพื่อการค้นคว้าในหน่วยงาน การส่งเสริมให้มีการหารือร่วมกันระหว่างข้าราชการอย่างสม่าเสมอ
เพื่อแลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์ และส่ ว นราชการเองจะต้องนาความรู้ที่มีการพัฒ นาอยู่เสมอ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ แผนการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ให้ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลายเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ โดย ก.พ.ร. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) เพื่อเป็น
แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน
นับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.2545 ก.พ.ร. ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทย
โดยจัดทามาแล้วรวม 2 ฉบับ (พ.ศ.2546-พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551-พ.ศ.2555) ส่งผลให้ระบบราชการไทย
มี ค วามก้ า วหน้ า และเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สามารถให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้การพัฒนาระบบ
ราชการซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผลอย่ างเป็ นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่อง ก.พ.ร. จึง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการฉบับใหม่ขึ้นซึ่งครอบคลุมช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2561 โดยศึกษาแนวโน้ม
การพัฒนาระบบราชการในอนาคต และตัวอย่างการพัฒนาระบบราชการที่ดีในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ระดมความคิ ดเห็ น จากข้าราชการและภาคส่ วนต่างๆ เพื่อให้ ได้มุมมอง ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการร่วมกันนอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ.2556 พ.ศ.2561) ยังได้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางสาคัญที่มี
เป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยอีกด้วย
ทั้งนี้ คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุมเมื่ อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2556 ได้มีมติเห็ นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) และมอบหมายให้ส่ว นราชการ และ
หน่วยงานของรัฐนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินภารกิจของหน่วยงานต่อไป ซึ่งจะเป็นการกาหนด
กลยุทธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลื่อน ประเทศให้บรรลุเป้าหมายและดาเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นอย่างมีคุณภาพสามารถทางานแบบ
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บูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวนา มีภูมิคุ้มกันที่ดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกสถานการณ์ โดยมีเป้าประสงค์ในเชิง
ยุทธศาตร์เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ
รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
พัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความ
พึง พอใจต่ อ คุณ ภาพการให้ บ ริ การ โดยออกแบบการบริก ารที่ ยึ ดประชาชนเป็ น ศูน ย์ กลางมี ก ารน า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ
เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
อย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
บริการที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์
●พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
●เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ
●พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ
พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง
องค์ก ารที่มี ความทัน สมั ย กะทั ดรั ด มีรู ปแบบเรี ยบง่า ย (Simplicity) มีร ะบบการทางานที่ คล่ องตั ว
รวดเร็ ว ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ใ นการท างาน เน้ น การคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Creativity) พั ฒ นา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการทางานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
●พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง
●พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
●เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม
●สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/
ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และ
สร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้ง
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วางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายโดยรวม มีต้นทุนที่ต่าลงและลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จาเป็น
กลยุทธ์
●บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพ คุ้มค่า และสะท้อนต้นทุน
ที่แท้จริงของภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
ส่งเสริมการทางานร่ วมกัน ภายในระบบราชการด้วยกันเอง เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วนในการ
ปฏิบั ติงานระหว่างหน่ ว ยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์ และประสานความร่ว มมือระหว่าง
ราชการบริ หารส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค และส่ว นท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่ว มมือที่
หลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ นาศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับ
งานตามเป้ าหมายที่กาหนด เพื่อ ขับเคลื่ อนนโยบาย/ยุ ทธศาสตร์ข องประเทศและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กลยุทธ์
●ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
●ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิ จ ของตนให้ มี ความเหมาะสม โดยให้
ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ภาคส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จาเป็นต้องดาเนินงานเองให้ภาคส่วนอื่น รวมทั้งการ
สร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น
กลยุทธ์
●ทบทวนบทบาทภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม ถ่ายโอนภารกิจงาน
และกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จาเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่าง ๆ
●ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย
ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้ า งความเชื่อมั่น ศรั ทธาในการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
เสริ ม และวางกลไกให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารและสร้ า ง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ทางานของทางราชการ ตลอดจนการขั บเคลื่ อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
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กลยุทธ์
●ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
●ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ก้าวสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้า สู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสาน
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก
อาเซียนอันจะนาไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคม
ร่วมกัน
กลยุทธ์
●พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
●เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
2.4.1 ความหมายของการป้องกันอาชญากรรม
ซัสเธอร์แลนด์และเคสซี่ (Sutherland and Cressey อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, 2545)
ได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมว่า ความพยายามที่จะสกัดกั้นล่วงหน้า มิให้อาชญากรรม
เกิดขึ้น
เรคลีส (Reckless อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชั ยกุล , 2545) ให้ความหมายของการป้องกัน
อาชญากรรมว่า เป็นความพยายามที่จะสกัดกั้นล่วงหน้ามิให้อาชญากรรมเกิดขึ้นในขณะที่การแก้ไข หมายถึง
การลดการกระทาความผิดซ้าสอง
วิ ส แนนด์ (Whisenand อ้ า งถึ ง ใน นวลจั น ทร์ ทั ศ นชั ย กุ ล , 2545) กล่ า วว่ า การป้ อ งกั น
อาชญากรรมเป็นกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในกระบวนการยุติธรรมและในชุมชนเพื่อการยับยั้งมิให้การกระทา
ความผิดเกิดขึ้น
อัลเลน (Allen อ้างถึงใน นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล , 2545) กล่าวว่า การป้องกันอาชญากรรม
หมายถึง ความพยายามหรือการเตรียมการหรือการยับยั้งการกระทาความผิดมิให้เกิดขึ้น
ซี. เรย์ เจฟเฟอร์รี (C. Ray Jeffery อ้างถึงใน สุดสงวน สุธีสร, 2547) กล่าวว่า การควบคุม
อาชญากรรมจะมีความแตกต่างกับวิธีการลดอาชญากรรม กล่าวคือ การป้องกันเป็นการควบคุมอาชญากรรม
โดยตรง ซึ่งการควบคุมโดยตรงประกอบไปด้วยการใช้มาตรการของการลดช่องทางหรือโอกาสในการกระทา
ความผิด ส่วนการลดอาชญากรรมเป็นการควบคุมอาชญากรรมโดยอ้อม มาตรการโดยอ้อมที่นามาใช้ได้แก่
การอบรมวิชาชีพ การให้การศึกษา การจาคุก การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ
การควบคุมอาชญากรรมโดยทั่ว ไปนั้นจะหมายความรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมและ
การปราบปรามอาชญากรรม โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การควบคุม อาชญากรรม
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ที่กระทาโดยองค์กรหรือบุคลากรภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตารวจ ศาล อัยการ หรือราชทัณฑ์
มักจะเป็นแบบเป็นทางการ (Formal crime control) ส่วนการควบคุมอาชญากรรมที่ทาโดยองค์กรทาง
สังคมหรือภาคประชาชน เช่น ชุม ชน โรงเรียน วัด หรือสถาบันทางสังคมอื่น ๆ มักจะเป็นรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal crime control) การป้องกันอาชญากรรม (Crime prevention) คือ การกระทาที่เป็น
การลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคมของบุคคลหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน (อัณณพ ชูบารุงและอุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555) การป้องกันอาชญากรรมนั้นเป็นมาตรการ
ก่อนเกิดเหตุหรืออาชญากรรม ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมจึงเป็นทั้งบุคคลธรรมดา กลุ่ม
บุ ค คล และองค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นของภาครั ฐ และเอกชน การปราบปรามอาชญากรรม(Crime
suppression) คือ การกระทาต่างๆ หลังจากที่อาชญากรรมนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอาชญากรรมการจับกุมตัว ผู้กระทาความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการฟ้องคดี การ
พิจารณาคดี การพิพากษาคดี และการตัดสินโทษ (อัณณพ ชูบารุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555) โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมประกอบด้วย ตารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์
แนวทางการควบคุมอาชญากรรมอาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1. แบบการปราบปราม
อาชญากรรม (Crime control model) 2. แบบการปฏิบั ติตามกฎหมาย (Due process model) แบบ
ปราบปรามอาชญากรรม (Crime control model) จะเน้นในเรื่องของการจับกุมตัวผู้กระทาผิด มาลงโทษ
การพิจารณาตัดสินคดี และการพิพากษาคดี โดยหน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุดในแนวทางนี้ คือ ตารวจ
ที่จะต้องทางานด้วยความเข้มงวด รวดเร็วและจริงจัง ในการปราบปรามกับอาชญากรรมที่เป็นปัญหา ซึ่ง
จุดมุ่งหมายหลักของการควบคุมอาชญากรรมแบบปราบปรามอาชญากรรมคือ การลดปัญหาอาชญากรรม
ซึ่งมักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนโดยทั่วไป ประเทศที่ยึดถือรูปแบบนี้จะให้
ความส าคั ญ ในด้ า นการปราบปรามอาชญากรรม เพื่ อ เป็ น การประกั น เสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คล (Human
Freedom) และความปลอดภัยต่อบุคคลตลอดจนทรัพย์สิน ด้วยการมุ่งจับกุมผู้กระทาผิดนามาลงโทษตาม
กฎหมาย (Packer, 1968) การวัดผลสาเร็จของรูปแบบนี้จะมุ่งไปที่สถิติการจับกุมและการลงโทษ โดยผ่าน
กระบวนการยุติธรรมที่มีความรวดเร็ว แพคเกอร์ (Packer, 1968) เปรียบเทียบรูปแบบเสมือนกับสายพาน
การผลิตในโรงงาน ซึ่งมีคนงานยืนอยู่ประจาจุดที่กาหนดไว้ คอยปฏิบัติหน้าที่ประกอบชิ้นส่วน ความเร็วของ
สายพานจะถูกกาหนดไว้ที่ความเร็วสูงตลอดเวลายกเว้นมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น ความเร็วของสายพานจะ
สามารถท าได้ อ ย่ า งคงที่ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น กิ จ วั ต รและอยู่ ใ นรู ป แบบเดี ย วกั น รู ป แบบการควบคุ ม
อาชญากรรมจะเกี่ยวข้องกับการจัดการการบริหาร สาหรับรูปแบบการควบคุมอาชญากรรม ผู้ถูกจับกุมจะ
อยู่ ภ ายใต้ ส มมุ ติ ฐ านเป็ น “ผู้ ก ระท าความผิ ด ” (presumption of guilt) ไม่ ใ ช่ เ ป็ น “ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ”
(presumption of innocent) กระบวนการยุติธรรม มีความเชื่อมั่นในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจและพนักงานอัยการในการนาผู้กระทาความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แพคเกอร์
(Packer, 1968) ดังข้อสมมุติฐานว่า ผู้ถูกจับกุมเป็นผู้กระทาความผิด ไม่ได้มีความหมายที่ตรงกันข้ามกับ
ผู้ ถูกจั บ กุมเป็ น ผู้ บ ริ สุ ทธิ์ ข้อสมมุติฐ านว่าเป็นผู้ บริ สุ ทธิ์เป็น แนวความคิดที่ชี้ ให้ ผู้ ปฏิบัติทราบว่าจะต้อ ง
ดาเนินการอย่างไรบ้าง ไม่ใช่บอกให้เจ้าหน้าที่ควรจะมีความเชื่ออย่างไร โดยเป้าหมาย คือ นาผู้กระทาผิดมา
ลงโทษ แต่ ก ระบวนการต้ อ งกระท าเสมื อ นกั บ ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ แบบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย (Due
process model) จะเน้นไปที่การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่ยึดหลักการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ โดยหากยัง
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ไม่มีคาพิพากษาและตัดสินลงโทษก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ซึ่งการพิจารณาตัดสินของศาลจะเป็นไป
ตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ และพยานหลักฐานนั้นจะต้องได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อัณณพ
ชูบารุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล, 2555) รูปแบบนี้จะให้ความสาคัญในด้านการตรวจสอบการทางานของ
เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติ อาทิ เจ้าหน้าที่ตารวจ อัยการ ศาล เป็นต้น การให้ความสาคัญในเรื่องของความเร็ว
(speed) และผล (finality) จากรูปแบบการควบคุมอาชญากรรมจะถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของการใช้อานาจ
ในทางที่ผิดของเจ้าหน้าที่ (abuse of governmental power) รูปแบบ Due Process จะให้ความสาคัญ
กับกระบวนการค้นหาความจริงหรือพิสูจน์ความผิดที่ ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้ เพื่อยืนยืนถึงสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้ถูกจับกุมว่าจะไม่ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบ
นี้ไว้ว่า การควบคุมอาชญากรรมมองว่าสิทธิเสรีภ าพของประชาชนมีความสาคัญผู้อื่นจะมาละเมิดไม่ได้
ดังนั้นจึงให้อานาจหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากในการกาจัดปัญหาอาชญากรรมโดยมุ่งผลในการ
ลงโทษผู้กระทาความผิด ส่วนรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายที่ให้ความสาคัญกับความเสมอภาคและสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลมองว่า เสรีภาพมีความสาคัญ ดังนั้นการตัดสินใจของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
จะต้องอยู่ บ นพื้น ฐานของข้อมูล ที่ถูกต้อง ให้ความส าคัญกับการจากัดและตรวจสอบการใช้อานาจของ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปแทรกแซงในชีวิตประจาวันของประชาชน
ดั ง นั้ น การป้ อ งกั น อาชญากรรม จึ ง หมายถึ ง การควบคุ ม และตั ด โอกาสไม่ ใ ห้ ก ารกระท า
ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ สั ง คมโดยรวมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผู้ ก ระท าความผิ ด ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการ
และมีความพยายามในการยับยั้งอาชญากรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 รูปแบบการป้องกันอาชญากรรม
นวลจั น ทร์ ทั ศ นชั ย กุ ล (2545) ได้ แ บ่ ง รู ป แบบการป้ อ งกั น และการควบคุ ม อาชญากรรม
ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การป้ องกันและการควบคุมอย่างไม่เป็นทางการ จะมองเห็ นไม่ชัดเจน เช่น การ
ป้องกันปราบปรามโดยสถาบันครอบครัว ซึ่งบิดามารดาจะอบรมขัดเกลาสั่งสอนไปทีละน้อยค่อยๆ สะสม
การวางกฎระเบี ย บวิ นั ย ภายในครอบครั ว การควบคุ ม การใช้ จ่ า ยในชี วิ ต ประจ าวั น การแบ่ ง จั ด การ
ในการใช้เวลาที่บิดามารดาจะควบคุมดูแล ติดตามห่างๆ นอกจากนั้นการที่บิดามารดาจะปลูกฝังจิตสานึก
ความมีคุณธรรม (Super ego) การฝึกอบรมให้มีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวอดทนได้ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งชั่วร้ายที่
ทาให้กระทาความผิด การอบรมสั่งสอนให้ลูกรู้จักยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
และค่านิยม รวมตลอดถึงการให้ความสาคัญต่อสถาบันศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมอย่างไม่เป็นทางการ
2. การป้ องกัน และการควบคุมอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ เป็นการปฏิบัติตาม
รูปแบบและวิธีการตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลตามกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตารวจ อัยการ
ศาล และราชทัณฑ์ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส่วนนี้เป็นขบวนการ คือ
- เจ้าหน้าที่ตารวจ เริ่มด้วยการสืบสวนหาข้อมูล ช่องทางในการกระทาความผิด
และเมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้นก็เริ่มติดตามจับกุม ควรมีอุปกรณ์ อาวุธ ยานพาหนะเพี ยงพอและ
ทันสมัยที่จะทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดาเนินการควบคุมอาชญากรรมเมื่อมีการกระทาความผิด
ขั้นต่อไป คือ การสอบสวน ต้องมีการพัฒนาสมรรถภาพ บารุงขวัญ การแก้ไขกฎระเบียบทางวิทยาการ
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สอบสวน พนักงานสอบสวนจะต้องไม่ละเลยในการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้เต็ มที่ และจะต้องพิสูจน์
ความผิดของจาเลยให้ได้ชัดเจนปราศจากข้อสงสัย
- พนั ก งานอัย การ ในการยื่นฟ้ องจาเลยต่อ ศาล พนัก งานอัย การจะต้อ งน า
สืบพยานพิสูจน์ความผิดของจาเลยอย่างชัดแจ้ง แม้จาเลยจะรับสารภาพในชั้นศาลก็เป็นหน้าที่ของอัยการที่
จะต้องนาสืบพยานหลักฐานให้สิ้นสงสัยจนสามารถทาให้ศาลเชื่อได้ โดยไม่ต้องอาศัยคารับสารภาพของ
จาเลย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีศาลสามารถพิจารณาพิพากษาลงโทษจาเลย เพื่อจะได้ถูกจองจา
ในทัณฑสถานตามอัตราโทษที่กาหนดต่อไป
- ตุลาการ ผู้พิพากษาเป็นผู้ใช้อานาจในการบังคับใช้กฎหมายให้บังเกิดผลอย่าง
ศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดทันตาเห็น อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาจะต้องเปิดโอกาสให้โจทก์ได้นาสืบพยานอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะแสดงว่ามีการกระทาผิดจริงแม้จาเลยจะรับสารภาพก็ตาม
- ราชทัณฑ์ เป็นขบวนการของการควบคุมอาชญากรรมในด้านการอบรม แก้ไข
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทาความผิด การใช้กิจกรรมต่างๆ และโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการบาบัด
และพัฒนาบุคลิกภาพ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และความมุ่งหวังของผู้กระทาความผิดเป็นรายบุคคล ใน
องค์กรราชทัณฑ์นับว่าเป็นบทบาทสาคัญในการควบคุมอาชญากรรมมากกว่าองค์กรอื่นๆ เพราะผู้กระทา
ความผิดจะถูกคุมขังเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโทษตามคาพิพากษาของศาล
สุดสงวน สุธีสร (2547) แบ่งแยกการป้องกันอาชญากรรมเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านข่าวสาร (information) โดยการให้ข่าวสาร ข้อมูล และความรู้ในการป้องกัน
อาชญากรรมแก่ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม ให้ รู้ ถึ ง วิ ธี ป้ อ งกั น ตั ว เองมิ ใ ห้ ต กเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรม ตลอดจน
การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันอาชญากรรม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ จ ะต้ อ งน าเสนอข่ า วสารต่ า งๆ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบถึ ง สถานการณ์ อ าชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิธีการกระทาผิด ผู้ต้องสงสัยกระทาผิด เพื่อประชาชนจะได้รับรู้และเตรียมการป้องกัน
ได้ล่วงหน้า
2. การให้ความช่วยเหลื อประชาชน (aid) โดยการให้ ความร่ว มมือแก่ประชาชนเมื่อ
ได้รับการร้องขอ เป็นต้นว่า การสารวจอาคารตึกแถวและแนะนาในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยแก่
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ออาชญากรรม ได้แก่ โรงแรม ร้านค้าเพชรพลอย ธนาคาร ตลอดจนการแนะนาให้
ภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยตนเอง
3. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
- การจั ด ก าลั ง สายตรวจในการตรวจท้ อ งที่ โดยจะต้ อ งให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
สถานภาพอาชญากรรม สภาพพื้นที่ และเป้าหมายในการออกตรวจ
- การวางแผนในการใช้กาลังคนตามสถานภาพของอาชญากรรมในชุมชน เช่น
ในแหล่ ง ชุ ม ชนแออั ด ที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด ก็ ว างแผนและจั ด ก าลั ง พลให้ เ หมาะสม เป็ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการป้องกันและจับกุม
- การวางแผนป้องกันอาชญากรรมตามประเภทความผิด เช่น การขโมยรถยนต์
รูปแบบการป้องกันอาชญากรรมมีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการ
ป้องกันอาชญากรรมอย่างไม่เป็นทางการจะได้จากสถาบันครอบครัว โรงเรียน และศาลนา และการป้องกัน
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อาชญากรรมอย่ า งเป็ น ทางการจะได้ จ ากสถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
โดยที่ทั้งสองรูปแบบล้วนเป็นการป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรรม
หลักการของการป้องกันอาชญากรรม คือ อาชญากรเป็นบุคคลที่มีความเกรงกลัวต่อ
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย หรือเกรงกลัวต่อการถูกจับกุมมากระทาผิด ดังนั้นอาชญากรจะไม่กระทา
ผิดหากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กฎหมายที่มีบทลงโทษที่รุนแรงหรือเห็นว่าโอกาสในการกระทา
ผิดสาเร็จมีน้อย หลักการนี้ได้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของ “โอกาส” ในการกระทาผิด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
การป้องกันอาชญากรรมที่ดีต้องมีมาตรการหรือแนวทางที่ลดโอกาสของคนร้ายในการกระทาผิด บางครั้ง
คนร้ายจะไปปล้นทรัพย์หรือชิงทรัพย์และได้ทรัพย์สินมูลค่าเพียงเล็กน้อย แต่คนร้ายจะไม่กล้ากระทาผิดหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าโอกาสจะถูกจับกุมมีสูงหรือไม่มีโอกาสลงมือในการกระทาผิด ดังนั้นมาตรการในการ
ป้องกันอาชญากรรมที่ดีต้องลดโอกาสการกระทาผิดให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสในการจับกุมคนร้ายให้
มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ก ารป้ อ งกั น อาชญากรรมมี ร ากฐานมาจากแนวความคิ ด ของส านั ก อาญาวิ ท ยาดั้ ง เดิ ม
(Classical School) ตามหลักสมมติฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการลงโทษตามกฎหมายที่ว่า “ความ
รุนแรง ความรวดเร็ว และความแน่นอนในการลงโทษนั้นเป็นหัวใจสาคัญในการป้องกันอาญากรรม” ดังนั้น
การป้องกันอาชญากรรมสามารถทาได้หากมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมซึ่งหมายความถึงมี
อัตราโทษรุนแรงมีการลงโทษที่รวดเร็วและผู้กระทาผิดกฎหมายมีโอกาสถูกจับกุมสูง
การป้ องกัน อาชญากรรมีส่ ว นเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลว่าเลื อก
ประกอบอาชญากรรมหรือไม่ โดยคานวณจากโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุมกับผลที่คาดหมายว่าจะได้รับจาก
การกระทาผิดนั้น หากคิดว่าความทุกข์ที่จะได้รับจากโทษในกรณีถูกจับกุมมีมากกว่าความสุขที่จะได้จากการ
กระท าผิ ด บุ ค คลก็ เ ลื อ กที่ จ ะไม่ ป ระกอบอาชญากรรมนั้ น ซึ่ ง ความคิ ด ของบุ ค คลได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
ประสบการณ์จากการเคยถูกลงโทษหรือจากการติดต่อสัมพันธ์ หรือได้มาจากความรู้ที่ทราบเกี่ยวกับอัตรา
โทษของกฎหมาย ซึ่ ง การป้ อ งกั น ตามแนวทฤษฎี ป้ อ งกั น นั้ น สามารถแบ่ ง การป้ อ งกั น ได้ 2 รู ป แบบ
รูปแบบที่หนึ่ งเรีย กว่า การป้ องกัน ทั่วไป (General Deterrence) ซึ่งหมายถึง อิทธิพลของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่ทาให้บุคคลทั่วไปเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความเกรงกลัวต่อการถูกจับกุม ถูกตัดสินว่ากระทาผิดและถูกลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งหากไม่มีกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมนี้แล้ว บุคคลทั่วไปก็จะเลือกประกอบอาชญากรรม สาหรับการป้องกันอาชญากรรมอีก
รู ป แบบหนึ่ ง คื อ การป้ อ งกั น เฉพาะ (Specific Deterrence) ซึ่ ง หมายถึ ง อิ ท ธิ พ ลของกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่ทาให้บุคคลที่เคยถูกลงโทษมาแล้วไม่ประกอบอาชญากรรม เนื่องจากบุคคลดังกล่าว
เกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษอีก (พรชัย ขันตี, 2553)

2.5 แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในกิจการตารวจ
2.5.1 ความหมายของงานชุมชนสัมพันธ์และตารวจชุมชนสัมพันธ์
การจะเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์จาเป็นต้องทราบความหมายเป็นทางการ
ของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
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ชุมชน (Community) จะต้องมีส่วนประกอบดังนี้
1) ประชาชนหรือคน (People)
2) ความสนใจของคนร่วมกัน (Common Interest)
3) อาณาบริเวณหรือพื้นที่ (Area)
4) การปฏิบัติต่อกัน (Interaction)
5) ความสัมพันธ์ของสมาชิก (Relationship) ที่ผูกพันให้อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้น
ความสัมพันธ์ (Relations) หมายถึง ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยหรือการผูกพันของบุคคลที่มี
ต่อกันหรือมีต่อคนในชุมชน
ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง บุ คคลหรือกลุ่มบุคคลที่ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องผูกพันกัน มีแนวคิด
ไปในทางเดียวกันและสามารถรวมกาลังกันดาเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
จากการทบทวนความหมายและค านิ ย ามที่ เ กี่ ย วข้ อ งท าให้ ท ราบว่ า งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์
ในหน้าที่ตารวจ หมายถึงงานที่ตารวจได้ กระทาเพื่อให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่างๆ เกิด
การรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน การ
ปฏิ บั ติ ง านต ารวจ และเป็ น การด าเนิ น การอย่ า งเป็ น กระบวนการ เพื่ อ ให้ ต ารวจมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อั น ดี
กับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้นๆ (แนวทาง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2549)
แม้ว่าตารวจชุมชนสัมพันธ์จะได้รับความนิยมในหน่ว ยงานตารวจทั่ว โลก แต่ล ะหน่วยงาน
ต่างกาหนดนิยามของตารวจชุมชนสัมพันธ์แตกต่างกันออกไปเพื่อนาไปใช้กับหน่วยงานตนเอง อย่างไรก็ดี
นักวิช าการหลายท่านได้ส รุ ปว่า ลั กษณะที่เหมือนกันของตารวจชุมชนสั มพันธ์ที่ นาไปใช้ในกรมตารวจ
ของประเทศต่างๆ จะมีดังต่อไปนี้ (Fagin, 2003)
(1) ยึดถือหลั กกระจายอานาจในการส่ งเสริมการป้องกัน อาชญากรรม มากกว่าที่จะใช้
แนวทางการตรวจตราพื้นที่ สืบสวนหาข่าว และบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
(2) มุ่งเน้ นส่ งเสริมให้ มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสภาพแวดล้ อมของ
ท้องถิ่นมากกว่าการใช้อานาจในการบังคับใช้กฎหมาย
(3) ประยุกต์ใช้แนวทางอื่นในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แทนการจับกุม หรือการใช้
กาลังโดยมุ่งเน้นแก้ไขสาเหตุหรือต้นตอที่มาของการกระทาผิดทางอาญา
Community Policing Consortium ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดนิยามของตารวจ
ชุมชน (Community Policing) ว่าหมายความถึง “รูปแบบการทางานของตารวจที่มุ่งเน้น สร้างความรู้สึก
การเป็นเจ้าของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตารวจชุมชนจะเน้นการร่วมมือกันระหว่างตารวจและชุมชน
ในการระบุปัญหาอาชญากรรมและการก่อความเดือดร้อนราคาญและแสวงหาแนวทางร่วมกัน ตลอดจน
ร่ ว มมื อ กั น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ” (Community Policing Consortium, 1994) นอกจากนี้
Trojanowicz และ Bucqueroux ได้นิยามตารวจชุมชนสั มพันธ์ว่า หมายความถึง “หลั กปรัช ญาในการ
ให้บริการของตารวจ โดยตารวจสายตรวจที่ทาหน้าที่ตรวจตราในเขตชุมชนหนึ่งได้รับมอบหมายอานาจจาก
หน่ ว ยงานในระดับ หนึ่ ง เข้ามาทางานร่ว มกับประชาชนในลั กษณะการเป็นหุ้ นส่ ว นเพื่อระบุปัญหาและ
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แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกั น” ตามคานิยามข้างต้นจะเห็นว่า ตารวจชุมชนสัมพันธ์เป็น
หลักปรัชญาบนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างตารวจและชุมชน เพื่อทางานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม สาเหตุของความหวาดกลัวภัยและพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทาให้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวม
ของประชาชนในชุมชนนั้ น (Schmalleger, 2001) ซึ่งนักวิช าการหลายท่านให้ การยอมรับว่าบุคคลที่ได้
พัฒนาและเสนอรูปแบบการทางานตารวจชุมชนพร้อมกาหนดนิยามขึ้นมา ได้แก่ George Kelling, James
Wilson และ Robert Trojanowicz โดยบุคคลเหล่านี้ได้มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตารวจ สายตรวจพร้อม
เสนอแนะการพัฒ นาความสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับชุมชน และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตารวจใน
สายตาประชาชน
จากคานิยามของนักวิชาการและหน่วยงานราชการ Richard Adams, William Rohe และ
Thomas Arcury (2002) ได้วิเคราะห์งานศึกษาของ Skogan and Harnett (1997) Eck and Rosenbaum
(1994) และ Goldstein (1990) และได้แยกประเด็นให้เห็นว่า ตารวจชุมชนสัมพันธ์มีความแตกต่างจากการ
ทางานของตารวจรูปแบบเดิม (การบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด) ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานตารวจที่จะนา
ตารวจชุมชนสัมพันธ์ไปใช้ จาเป็นต้องทาความเข้าใจหลักการและความแตกต่างนี้ก่อน สาหรับความแตกต่าง
นี้สามารถแบ่งแยกได้เป็นจานวน 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก การร่วมรับผิดชอบ (Shared Responsibility) การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของตารวจและสมาชิกชุมชน ซึ่งแนวทางการทางานของตารวจเดิมจะเน้น
ให้ตารวจรับผิดชอบในการควบคุมอาชญากรรม และมองว่าสมาชิกชุมชนเป็นเพียง ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
เมื่อมีการร้องขอเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อการรั กษาความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใด แต่ตารวจชุมชน
สัมพันธ์เน้นให้มีการร่วมมือกันระหว่างตารวจกับสมาชิกชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถ
เข้ามาสนับสนุนการทางานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
ประเด็น ที่ส อง คือ การป้อ งกัน อาชญากรรม (Crime Prevention) ต ารวจที่เข้ าไปท างาน
ในชุ มชนจะต้ องระบุ ส ภาพแวดล้ อมหรือสาเหตุข องปั ญหาที่จ ะนาไปสู่ การเกิ ดอาชญากรรมหรือความ
ไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยในชุ ม ชน หลั ง จากนั้ นก็ จ ะต้ อ งเข้ าไปแสวงหาแนวทางในการทาให้ ส าเหตุ นั้น หมดไป
หรือลดน้อยลง กล่าวคือ ตารวจชุมชนสัมพันธ์จะพยายามระบุปัญหาท้องถิ่นก่อนที่จะขยายตัวกลายเป็น
อาชญากรรมหรื อ แหล่ ง เพาะอาชญากรรม แตกต่ า งจากการท างานรู ป แบบเดิ ม ที่ ไ ม่ เ น้ น การแก้ ไ ข
สภาพแวดล้ อ มแต่ จ ะเข้ า ไปชุ ม ชนเมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ ง เหตุ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง ต ารวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ จ ะเน้ น
การเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนหรือสมาชิกในชุมชน ดังนั้น ตารวจที่จะเข้าไปทางานตารวจชุมชนสัมพันธ์
จะต้องได้รั บ การฝึ กอบรมให้ มีความรู้ความสามารถ ด้านการแสวงหาและระบุส ภาพปัญหาที่จะนาไปสู่
อาชญากรรม และด้านการทางานร่วมกับประชาชน
ประเด็ น ที่ ส าม คื อ การกระจายอ านาจหรื อ ให้ อ านาจในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ (Discretion)
เนื่ องจากตารวจที่เ ข้าไปทางานในชุมชนต้องมีความคิดสร้า งสรรค์ในการระบุส ภาพปัญหาที่จะนาไปสู่
การเกิดอาชญากรรม และทางานร่วมกับสมาชิกชุมชนในการแก้ไขโดยไม่เน้นการบั งคับใช้กฎหมายหรือการ
จับกุม หากจะทาให้ตารวจที่เข้าไปทางานสามารถทาให้สมาชิกชุมชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและไว้วางใจ
หน่วยงานตารวจจะต้องกระจายอานาจในการตัดสินใจดาเนินการแก้ไขปัญหา ให้แก่ตารวจในระดับหนึ่ง
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เพื่อให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายตามทางแนวทางที่สมาชิกชุมชนต้องการ จึงจะทาให้งาน
ตารวจชุมชนประสบความสาเร็จ
จากการทบทวนคานิ ย ามและความหมายของตารวจชุมชนสัมพันธ์พบว่า นักวิช าการและ
นักบริหารงานตารวจได้กาหนดคานิยามไว้อย่างหลากหลาย แม้จะแตกต่างกันแต่มีหลักปรัชญาพื้นฐานหรือ
แนวทางการท างานเหมื อ นกั น ในการศึ ก ษานี้ ข อให้ ค านิ ย าม “ต ารวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ หมายความถึ ง
หลักปรัชญาในการทางาน และวิธีหรือแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตารวจ ด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนในชุมชน เพื่อกระตุ้นหรือเสริมสร้างให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม อบายมุ ข หรื อ พฤติ ก รรมก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญในชุ ม ชนร่ ว มกั บ ต ารวจ โดยชุ ม ชน
เป็นแกนนาหลักในการดาเนินการ ส่วนตารวจเป็นผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ การดาเนินการเป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย” นอกจากนี้ยังพบว่าชื่อหรือคาเรียกของโครงการนี้จะมีอยู่อย่างมากมาย อาทิ Community
Policing, Problem-Oriented Policing (POP), Community Problem-Oriented Policing (CPOP),
Neighborhood Oriented Policing, Police Area Representatives เป็นต้น
นอกจากนี้นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า ตารวจชุมชนสัมพันธ์จะสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 1. ชุมชนจะได้รับประโยชน์ในด้านการมีพลังอานาจในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน
การได้รับการพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ ความหวาดระแวงภัยอาชญากรรมลดน้อยลง 2. ตารวจจะได้รับ
ประโยชน์ในด้านการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน การเพิ่มคุณค่าในการทางาน และการเพิ่มความ
พึงพอใจของตารวจในหน้าที่การงาน และ 3. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ ด้านการลดความขัดแย้ง
ระหว่างตารวจกับชุมชน การลดลงของอัตราอาชญากรรม การมีกิจกรรมในการป้องกันอาชญากรรมเกิดขึ้น
ในชุมชน (Segrave & Ratcliffe, 2004)
2.5.2 หลักการและประวัติความเป็นมาตารวจชุมชนสัมพันธ์ (Community Policing)
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตารวจใน
หลายประเทศในระยะเริ่มแรก จะเน้นไปที่การใช้เจ้าหน้าที่ตารวจออกตรวจตราพื้นที่หรือทาการสืบสวนหา
ข่ า วเกี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด ซึ่ ง ประมวลกฎหมายอาญาและวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้
อย่ างชัดเจนถึงอานาจหน้าที่ในการสื บสวนจับกุมผู้กระทาผิ ดกฎหมายอาญา ให้ เป็นอานาจหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างกาแพงหรือกีดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนจับกุมหรือป้องกันปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา ทั้งที่การกระทาผิดเหล่านี้ได้สร้าง
ความเสียหายหรือภัยอันตรายแก่สังคมหรือประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทฤษฎีตารวจชุมชนสัมพันธ์ มีต้นกาเนิดจากสหรั ฐอเมริกา ช่วงก่อนทศวรรษที่ 20 โดยแต่ที่
ผ่านมา การพัฒนาองค์กรตารวจจะเป็นไปในลักษณะปิด (Closed System)เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
โดยพยายามให้ตารวจสามารถทาหน้าที่ป้องกั นปราบปรามอาชญากรรมได้ตามลาพัง โดยไม่จาเป็นต้องร้อง
ขอความร่วมมือจากชุมชนและประชาชน แต่เน้นการใช้ยุทธวิธีตารวจแบบจารีตประเพณี ซึ่งได้แก่การตรวจ
ท้องที่ การตั้งจุดตรวจ การระดมกาลังออกปราบปรามอาชญากรรม หรือเรียกว่า วิธีการทางานของตารวจ
แบบดั้งเดิม (Traditional Policing)
จากการใช้ ร ะบบปิ ด และการใช้ ยุ ท ธวิ ธี ต ารวจแบบจารี ต ประเพณี ดั ง กล่ า ว ปรากฎว่ า
การป้ องกั น ปราบปรามอาชญากรรมยั งไม่ เป็น ผล กล่ าวคืออั ตราการเกิด อาชญากรรมยั งคงเพิ่ม สู งขึ้ น
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ประชาชนยังมีความหวาดหวั่นที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตารวจ
กับประชาชน ตารวจไม่ได้รับความเคารพนับถือ ไม่ได้รับความร่วมมือ หรือหากมีก็น้อยมาก ทั้งตารวจและ
ประชาชนต่ า งมี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยดี ต่ อ กั น ความสั ม พั น ธ์ เ หิ น ห่ า งออกจากกั น ฮาริ ง ตั น (1981)
เรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า “แบ่งเขาแบ่งเรา” (Us versus them) หลักการทางานแบบนี้ถูกตั้งคาถามถึง
ความเหมาะสมที่ ไ ม่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเกิ ด เหตุ ร้ า ยได้ และยั ง ส่ ง ผลต่ อ ทั ศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ร ะหว่ า งต ารวจ
และประชาชน จึงเป็นที่มาของทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์
แต่ ร ะยะเวลาต่ อ มาได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแนวความคิ ด เหล่ า นี้ โดยหลายประเทศ
ได้ เ ริ่ มมี ก ฎหมายที่ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้า มาสนับ สนุ น การท างานของต ารวจ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7กาหนดให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนสนับสนุนการทางานของตารวจและ The Violent Crime Control and Law Enforcement Act of
1994 ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้ง The Office of Community Oriented Policing Services เพื่อ
สนับสนุนการทางานตารวจชุมชนสัมพันธ์แก่หน่วยงานตารวจทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวคิ ด ด้ า นการให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการท างานของต ารวจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเริ่มมีขึ้นเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมานี้ โดยเริ่ มแรกเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพในการ
ทางานของตารวจรูปแบบเดิม ที่มุ่ง เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมุ่งเน้นการออกตรวจตรา
พื้นที่ในลักษณะที่ไม่เน้นการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากประชาชน (Fagin, 2003) โดยในระยะเริ่มแรกได้มี
การนารูปแบบ “ทีมตารวจ” (Team Policing) มาใช้ซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดตั้งหน่วยตารวจหรือทีมตารวจ
ขนาดเล็กและมอบหมายให้รับผิดชอบในการดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามการกระทาผิด
อาญาในเขตพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยเชื่อว่าทีมตารวจจะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
ของตารวจมากขึ้น แต่เนื่องจากการไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักปรัชญาในการทางานกับระบบบังคับบัญชา
ของตารวจ และความไม่เข้าใจของตารวจผู้ได้รับมอบหมายเอง ทาให้รูปแบบการทางานแบบทีมตารวจ
ไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (Kelling & Moore, 1988) แม้ว่าทีมตารวจจะถูกมองว่าเป็น
รูปแบบการทางานเดิมของตารวจ แต่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเปลี่ย นแปลงการทางานของตารวจ
ขึ้นมาในประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากรูปแบบทีมตารวจได้พัฒนาขึ้นและถูกนามาใช้ในหลายหน่วยงานตารวจ ในระยะเวลา
ใกล้ เคีย งกัน นั้น ได้มีการพัฒ นารู ปแบบการทางานหลายประเภทขึ้นมาด้วยกัน ภายใต้ห ลักการที่มุ่งเน้น
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชน (Police Community Relations: PCR) ตัวอย่างเช่น
ชุมชนเฝ้าระวัง (Neighborhood Watch Program) ที่ตารวจเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนรวมกัน
เฝ้าระวังหรือตรวจตราความปลอดภัยของพื้นที่ตนเอง หรือการทาเครื่องหมายทรัพย์สิน (The Operation
ID) ที่ตารวจร่วมกันกับชุมชนจัดทาเครื่องหมายไว้ที่ทรัพย์สินมีค่าหากถูกโจรกรรมหรือสูญหายตารวจจะแจ้ง
ให้หน่วยงานราชการติดตามหรือไปติดตามตามสถานที่รับซื้อของทาให้ ง่ายต่อการติดตามทรัพย์สินและ
สืบสวนจับกุมคนร้าย ซึ่งรูปแบบการทางานเหล่านี้ของตารวจยังไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนหรือแม้แต่
หน่ วยงานตารวจด้ว ยกันเอง แต่นั บว่าเป็นความริเริ่มและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตารวจชุมชนสั มพันธ์
(Senna and Siegel, 1999)
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การพั ฒ นาต ารวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมได้ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารน าเสนอ
บทความเรื่ อ ง “the broken window model” โดย George Kelling และ Jame Wilson, 1982) ได้
นาเสนอรูปแบบในการพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างตารวจกับประชาชน โดยนักวิชาการทั้งสองท่านได้
นาเสนอความคิดสาคัญสามประการ ดังนี้
- ความเสื่อมโทรมของชุมชนทาให้เกิดความหวาดกลัวภัย หากชุมชนเต็มไปด้วยคน
จานวนมาก แก๊งเด็กวัยรุ่น โสเภณี คนจรจัด ฯลฯ จะทาให้เกิดอัตราอาชญากรรมสูง
- ลั ก ษณะของชุ ม ชนเป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ เ กิ ด อาชญากรรม ชุ ม ชนที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า
หรือบ้านเรือนมีกระจกแตกจานวนมากโดยไม่มีการซ่อมแซมหรือบารุงรักษา ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบน
หรื อละเมิด กฎหมายไม่ได้รั บการแก้ไข โดยสุ จริตชนที่อยู่อาศัยจะเกิดความหวาดกลั วภัยและอาชญากร
จะเข้ามาในชุมชนนั้น
- ตารวจชุมชนสัมพันธ์มีความสาคัญมาก หากตารวจต้องการที่จะลดความหวาดกลัวภัย
และปราบปรามอาชญากรรม จะต้องให้ความสาคัญกับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนนั้น
นักวิชาการทั้งสองท่านได้เสนอแนะว่า การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนและการควบคุม
อาชญากรรมไม่สามารถทาได้ภายใต้การทางานรูปแบบเดิมของตารวจ เนื่องจากตารวจสายตรวจที่นั่งตรวจ
อยู่บนรถยนต์หรือสายตรวจเดินทางจะเน้นไปที่การสอดส่องตรวจตราจับกุมผู้กระทาผิดหรือบุคคลที่ต้อง
สงสัยว่ากระทาผิด แต่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการเข้าไปหาข้อมูลข่าวสารจากประชาชน หรือเข้าไปสอบถาม
ความเป็นอยู่หรือสร้างความผูกพันกับคนในชุมชน หากเปลี่ ยนรูปแบบการตรวจตราให้ไปมุ่งเน้นที่การเข้าไป
หาประชาชนสอบถามความเป็ น อยู่ ห รือความรู้สึ กตลอดจนสภาพทั่ว ไปของชุมชน จะทาให้ มีการสร้า ง
ความสัมพันธ์กับประชาชนและได้ข้อมูลข่าวสารสาคัญเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติหรื อบุคคลที่กระทาผิดในชุมชนได้
ตารวจจึ ง ต้อ งทาการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท างานจากการป้ อ งกั นปราบปรามอาชญากรรม (Crime
Fighting) ไปสู่รูปแบบของการดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน (Senna and Siegel, 1999 : 207) หลังจาก
นั้นก็ได้มีการพัฒนารูปแบบตารวจชุมชนขึ้นมาอย่างเป็นระบบและนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตารวจ
ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน
การพัฒนารูปแบบการทางานตารวจชุมชนสัมพั นธ์จะมีลักษณะอย่างหลากหลายและแตกต่าง
กันออกไป เนื่องจากหน่วยงานตารวจของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา จะมีลักษณะเป็นหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อท้องถิ่นหรือขึ้นตรงต่อมลรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดของรัฐบาลกลาง ทาให้มีโครงสร้างของหน่วยงาน
และรูปแบบการบังคับบัญชา ตลอดจนลักษณะหรือปรัชญาในการทางานแตกต่างกันออกไป ซึ่งการพัฒนา
ตารวจชุมชนสัมพันธ์จึงมีหลายรูปแบบตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ตารวจชุมชนสัมพันธ์ของ
สหรั ฐ จึ งมีก ารเรี ย กชื่อหลายรู ป แบบแตกต่างกัน ได้แก่ Community Policing, Community Relation
Policing, Community-oriented Policing หรือ Problem-solving Policing แม้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ออกไปแต่จะมีห ลักการหรื อแนวทางในการทางานไม่แตกต่างกันนอกจากนี้แนวทางหรือกลยุทธ์ในการ
ดาเนินโครงการตารวจชุมชนสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ อาทิ การจัดตั้งอาสาสมัครชุ มชนเพื่อทาหน้าที่ดูแล
ชุมชน การจัดทีมตารวจลงไปแสวงหาความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน การส่งจดหมายเตือนภัยให้แก่
คนในชุมชน ฯลฯ
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2.5.3 การประยุกต์ใช้ตารวจชุมชนสัมพันธ์ในหน่วยงานตารวจ
การจะนาตารวจชุมชนสัมพันธ์มาใช้ในการงานตารวจให้ประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารหน่วยงาน
ตารวจต้องตระหนักว่า รูปแบบการทางานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในมิติด้านโครงสร้างการบริหาร
บุคคล การบังคับบัญชา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย เพราะหลักปรัชญาในการทางานเปลี่ยนแปลงไป
รู ป แบบการท างานต้ อ งสอดคล้ อ งกั น ด้ ว ย ดั ง นั้ น ต ารวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ จ ะ ท าให้ ห น่ ว ยงานเกิด การ
เปลี่ย นแปลงสองประการด้ว ยกัน (Adams et al., 2002) ประการแรก หน่ว ยงานตารวจต้องยอมรับ
ว่าตารวจชุมชนสัมพันธ์จะทาให้การบังคับใช้กฎหมายลดน้อยลงหรือลดความเข้มงวดในการตรวจตราจับกุม
ในขณะที่ ดุ ล ยพิ นิ จ ของต ารวจสายตรวจหรื อ ต ารวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น และประการที่ ส อง
หน่วยงานต้องดาเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม ขวัญและกาลังใจ ตลอดจนความคาดหวัง
ของตารวจที่เกี่ยวข้อง

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
2.6.1 ความหมายของความหวาดกลัวอาชญากรรม
ค าว่ า “ความหวาดกลั ว ของประชาชนต่ อ ภั ย อาชญากรรม” นั้ น มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้กาหนดคานิยามไว้ ผู้วิจัยจะยกมาเพียงบางส่วน ดังปรากฏดังต่อไปนี้
Hough (1995) กล่าวว่า ความรู้สึกกลัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่แทนที่
ด้วยทัศนคติและความรู้สึกของกลุ่มบุคคล (Lucia Dammert et al., 2003)
Furstenberg (1971) ให้ ค านิ ย ามไว้ ว่ า Fear of Crime หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ปั่ น ป่ ว นจิ ต ใจ
(agitation) หรื อ ความวิ ต กกั ง วล (anxiety) ของมนุ ษ ย์ ที่ มี ต่ อ ความไม่ ป ลอดภั ย ในชี วิ ต หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
ที่ ต นเป็ น เจ้ า ของ ซึ่ ง จะเกี่ ย วกั บ ทางจิ ต วิ ท ยา โดยที่ ค วามรู้ สึ ก เช่ น นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด เฉพาะเมื่ อ บุ ค คลเผชิ ญ
กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ส ร้ า งความหวาดกลั ว เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ส่ ง ผลภายหลั ง จากที่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ต กอยู่
ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมมาก่อนด้วย (Piero Amerio & Michele Roccato, 2005)
Warr (2000, อ้ า งถึ ง ใน Cordner, 2010) กล่ า วไว้ ว่ า การท าความเข้ า ใจ Fear of Crime
ส่วนใหญ่จะให้ความหมายว่า “ความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อภัยอาชญากรรม” เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
กลัวหรือหวาดระแวง ซึ่งมักจะส่งผลให้ผู้คนตื่นตระหนกและสร้างพฤติกรรมตอบสนองต่อภยันตรายที่เกิดขึ้น
อย่างไม่คาดคิด
Wesley Skogan (2006, อ้ า งถึ ง ใน Cordner, 2010) ให้ ค านิ ย ามไว้ ว่ า คว ามกลั ว ภั ย
อาชญากรรมเป็นเรื่องความเป็นจริงทางสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อการดารงชีวิตใน
เมืองขนาดใหญ่ความกลัวมีผลต่อทั้งบุคคลและกลุ่มของพวกเขา ความกลัวสามารถกักผู้คนไว้ภายในบ้านของ
พวกเขาเอง และการทาลายความไว้วางใจระหว่างเพื่อนบ้านข้างเคียง ดังนั้น สาหรับ Skogan ความกลัวถือ
เป็นปัจจัยหลักในการกาหนดคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประชาชนที่รัฐต้องเอาใจใส่ดูแล
ความหวาดกลัวอาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ความสนใจเรื่องความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสต์ทศวรรษ
ที่ 1960s ในยุคที่มีความขัดแย้งและเดินขบวนต่อต้านเรื่องของสีผิวชาติพันธุ์อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามความ
เคลื่ อ นไหวเรื่ อ งดั ง กล่ า วเพิ่ ง ปรากฏอย่ า งชั ด เจนเมื่ อ มี ก ารส ารวจเหยื่ ออาชญากรรมเกิ ด ขึ้ น
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ซึ่งเป็นการเปิดยุคสมัยใหม่แห่งการสืบค้นข้อมูลด้านอาชญาวิทยาอีกทางหนึ่ง ซึ่งต่อมาเป็นประเด็นเรื่อง
ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมของเหยื่อจึงกลายเป็น “ปัญหาสังคม” สาหรับกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม ยิ่ ง กว่ า นั้ น แม้ ว่ า ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราการเกิ ด
อาชญากรรม โดยประชาชนจะมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นเมื่ออาชญากรรมมีอัตราสูงขึ้น
แม้ ว่ า อั ต ราการเกิ ด อาชญากรรมจะลดลงแต่ ค วามรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมกลั บ มิ ไ ด้ ล ดลง
ตามไปด้ ว ย (จุ ฑ ารั ต น์ เอื้ อ อ านวย, 2551) โดยทั่ ว ไปแล้ ว นิ ย ามของความหวาดกลั ว ภั ย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หมายถึง ความกลัวของการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม เมื่อเทียบกับโอกาสที่แท้จริงของการ
ตกเป็ น เหยื่ อ ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมจะมี ลั ก ษณะเป็ น สาธารณะความรู้ สึ ก ความคิ ด
และพฤติกรรมที่เกี่ย วกับ ความเสี่ ย งของอาชญากรรมส่ ว นบุคคล โดยปัจจัยกาหนดความหวาดกลั ว ภัย
อาชญากรรมยั ง รวมถึ ง ความมั่ น คงในบริ เ วณที่ ส าธารณะใกล้ เ คี ย ง ( neighborhood stability)
โอกาสหมุนเวียนในความเสี่ยงการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และปัจจัยเสี่ยงที่กว้างขึ้น เช่น ความวิตกกังวล
เกี่ยวกับอาชญากรรม และการแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับกระแสและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(https://definitions.uslegal.com/f/fear-of-crime/)
2.6.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
ในเรื่องเกี่ยวกับความหวาดกลัวอาชญากรรมนี้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner (1997
อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2551) พบว่าความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ทางด้านสังคมที่น่าสนใจดังนี้
1. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมเป็นประเด็นคุกคามต่อความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมากกว่าคุกคามต่อความรู้สึก
ปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่วๆ ไป
2. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับการขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม
ทาให้ผู้ชายรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมน้อยกว่าผู้หญิง
3. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับสถานการณ์แวดล้อม โดยทั่วไปคาถามในการ
สารวจการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักจะถามว่า “คุณรู้สึกปลอดภัยแค่ไหนเมื่อต้องเดินผ่านบริเวณบ้านพัก
ของตนในเวลากลางคืน” โดยจะต้องกระจายองค์ประกอบรายละเอียดของสถานการณ์แวดล้อมออกมาเป็น
ประเด็นย่อยๆ ได้แก่ ประเด็นเกี่ย วกับเพื่อนบ้านลักษณะแวดล้อมต่างๆ ความรู้สึกหวาดกลัวความมืด การ
รับรู้ต่อความรู้สึกอ่อนแอในใจ ความรู้สึกในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ไม่ปรากฏว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้น
ในสถานที่นั้นมาก่อน หรือเมื่อเดินถนน บนรถโดยสารสาธารณะ และเมื่ออยู่บ้าน ฯลฯ
4. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความรู้สึกอ่อนแอ Hale (1996) ศึกษาพบว่า
การสร้างความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความอ่อนแอหรือความรู้สึกไม่มั่นคง
โดยคานวณจากการรับรู้อัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
5. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมกับความเสี่ยง ผลจากการสารวจเหยื่ออาชญากรรม
พบตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามระหว่างกันคือ “ความรู้สึกหวาดกลัว” กับ “ความเสี่ยง”
กล่าวคือชายหนุ่มวัยทางานที่ใช้ชีวิตเสเพลนอกบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ชอบเที่ยวตามสถานเริงรมย์ซึ่งจัดว่าเป็น
กลุ่มที่มี “อัตราความเสี่ยง” สูงสุดต่อการประสบอาชญากรรม แต่กลับเป็นกลุ่มที่มี “ความรู้สึกหวาดกลัว ”
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ต่าสุด ขณะที่หญิงชราแสดง “ความรู้สึกหวาดกลัว” สูงสุด แต่ในทางตรงกันข้ามกลับมี “อัตราความเสี่ยง”
ต่าสุด (Hough, 1995 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย, 2551)
6. ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมกับ เพศ การส ารวจอาชญากรรมของประเทศ
สหราชอาณาจักร (British Crime Survey หรือ BCS) ปี ค.ศ.1996 พบว่า ในสถานการณ์เดียวกันเพศหญิง
กับเพศชายมีความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมแตกต่างกัน โดยผู้หญิงร้อยละ 58 รู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
อย่างยิ่งเมื่อต้องเดินตามลาพังในเวลากลางคืน ขณะที่ความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ชายเพียงร้อยละ 12
เท่านั้น
7. ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพแวดล้ อ ม ความรู้ สึ ก
หวาดกลัวอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผูกติดกับสภาพความเป็นสังคมเมือง ขณะเดียวกั นก็มี
ปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมแคบๆ ทรุดโทรมที่มีไฟสลัว ๆ ตึกรามบ้านช่องที่มีการขีดเขียนภาพและคาตาม
ผนังตึก อาคารที่พักสูงๆ ที่ทรุดโทรม มุมถนนที่วัยรุ่นชอบมั่วสุม มีคนเมาสุราเดินไปมา และสภาพแวดล้อม
อื่นๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของความไม่เป็นมิตร
8. ความรู้ สึกหวาดกลั วอาชญากรรมกับการใช้ชีวิตของหนุ่มสาว ผลจากการสารวจ
ข้อมูล อาชญากรรมทั้งของ British Crime Survey (BCS) และ Islington Crime Survey (ICS) พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในเรื่อง “ความรู้สึกหวาดกลัว” กับ “วิธีการใช้ชีวิตของหนุ่มสาว” โดยจาก ICS ที่
ทาการสารวจครั้งแรกพบว่า ผู้หญิงร้อยละ 36 ไม่เคยออกไปนอกบ้านในเวลาค่ามืดเพราะรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรม ขณะที่ผู้ชายเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่รู้สึกเช่นเดียวกันนี้ แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมทาให้ผู้คนเหล่านี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนด้วยการแสดงพฤติ กรรมหลบเลี่ยงหลีกหนีจาก
การใช้ชีวิตสังคมในยามค่าคืน ในลักษณะของการสร้างเคอร์ฟิวให้กับตนเอง เช่นเดียวกับผลจากการสารวจ
ข้อมูลอาชญากรรมของ BCS ในปี ค.ศ.1996 พบว่าผู้หญิงร้อยละ 11 และผู้ชายเพียงร้อยละ 5 ไม่เคยออกไป
นอกบ้านในเวลาค่ามืด โดยในจานวนผู้ตอบดังกล่าว ผู้ หญิงร้อยละ 35 และผู้ชายเพียงร้อยละ 15 ให้เหตุผล
ว่าที่ไม่เคยออกไปนอกบ้านในยามค่าคืนเพราะรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม
9. ความรู้ สึ กหวาดกลั ว อาชญากรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ ผลกระทบของอาชญากรรม
กับการก่อความเดือดร้อนราคาญแก่เหยื่ออาชญากรรมที่มีสีผิ ว เชื้อชาติ ศาสนา หรื อชาติพันธุ์แตกต่าง
ออกไปนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง ข้อมูลจากการสารวจข้อมูลอาชญากรรมของ BCS ระบุว่าคนเอเชียมี
ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมสู งเมื่อเดินตามลาพังในยามค่าคืน ขณะที่ชาวแอฟริกัน -แคริเบียนรู้สึ ก
ปลอดภัยกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ อื่นๆ เมื่อเดินตามลาพัง ในยามค่าคืนและเช่นเดียวกับที่หน่วยสนับสนุนเหยื่อ
อาชญากรรมเปิ ดเผยว่า กลุ่ มชาติพั นธุ์ ต่า งๆ ที่เ คยตกเป็นเหยื่ ออาชญากรรมมาแล้ ว มัก จะต้องใช้ ชีวิ ต
ภายหลั ง จากเกิ ด เหตุ ร าวกั บ เป็ น นั ก โทษด้ ว ยการขั ง ตนเองอยู่ แ ต่ ใ นบ้ า น หรื อ ไม่ ก็ ต้ อ งจ ากั ด ตนเอง
ให้ห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมคุ้นเคย เด็ก ๆ จะรู้สึกไม่คุ้นเคยเข้าที่เข้าทางและมีความทุกข์ทรมานกับโรงเรียน
และชี วิ ต ทางสั ง คมของพวกเขา ส่ ว นผู้ ห ญิ ง ก็ จ ะมี ค วามหวาดกลั ว ที่ จ ะด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น ของตน
รวมทั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยแม้อยู่ในบ้านของตนเองก็ตาม
10. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมในมุมมองเชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันของเหยื่อ
อาชญากรรม Stanko สนใจศึ ก ษาความรู้ สึ กหวาดกลั ว อาชญากรรมในมุม มองอาชญาวิ ท ยาสตรี นิ ย ม
(feminist criminology) โดยพยายามอธิ บ ายให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ห ญิ ง มี ค วามรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรม
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เพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ ผลการวิ จั ย หลายชิ้ น ระบุ ต รงกั น ว่ า อาชญาอาชญากรรมที่ เ กิ ด แก่ ผู้ ห ญิ ง โดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางเพศนั้น เกิดขึ้นภายในบ้านมากกว่าเกิดขึ้นนอกบ้าน ซึ่งทาให้ผู้หญิงมีโอกาสตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม และความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมนี้เป็นความรู้สึกหวาดกลัวที่ไม่มีเหตุผล
ขณะที่ผู้หญิงกับคนชราก็มีโอกาสตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุผลทางร่างกายและ
จิตใจ หรือฐานะทางเศรษฐกิจ ชนชั้นล่างต้องเผชิญหน้ากับอาชญากรรมสูงกว่า เช่นเดียวกับกลุ่มชาติ พันธุ์
หรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ต้องประสบกับความหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างมากเมื่อใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคน
กลุ่มใหญ่ในสังคมที่แตกต่างออกไป

2.7 แนวคิด เกี่ ยวกั บ คุณธรรม จริ ย ธรรมของข้ าราชการต ารวจ ประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ. 2553 (แนบท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)
ด้วยสานักงานตารวจแห่งชาติมีอานาจและหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย
สาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และการรักษากฎหมายคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม บริการชุมชนให้เกิดความร่มเย็น ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด
กฎหมาย และดาเนินการเพื่อนาผู้กระทาผิดกฎหมายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติต ามอ านาจหน้า ที่ ข องส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และประชาชนมีความศรัทธาเชื่อมั่น จึงจาเป็นต้องกาหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจ เป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตารวจให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ที่ดีและเป็นมาตรฐาน
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตารวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตารวจ
อยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นาให้ข้าราชการตารวจบรรลุถึงปณิธาน
ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ประกอบด้วย
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมตารวจ คือ คุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการตารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
(2) จรรยาบรรณของตารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพ
ตารวจที่ข้าราชการตารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตารวจและ
วิชาชีพตารวจ
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจนี้
“การไม่เลือกปฏิบัติ ” หมายความว่า การไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อ
บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม บุ ค คล อั น เนื่ อ งมาจากชาติ ก าเนิ ด เพศ ศาสนาหรื อ ความเชื่ อ เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ อายุ
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การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศส่วนบุคคล ความพิการ สภาพร่างกาย
จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
“ประโยชน์ ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิ น บริการ ตาแหน่งหน้าที่การงานสิทธิประโยชน์
หรือประโยชน์อื่นใดหรือคามั่นสัญญาที่จะให้หรือจะได้รับสิ่งดังกล่าวในอนาคตด้วย
“การทารุณหรือทารุณกรรม” หมายความว่า การปฏิบัติหรือกระทาใดๆ ต่อร่างกายหรือจิตใจ
ของบุคคล ในลักษณะที่โ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือก่อให้ เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหั ส หรือดูถูก
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข้อ 3 ข้าราชการตารวจต้องเคารพและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจอย่างเคร่งครัด เมื่อตนได้ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจ จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทันที หากไม่แน่ใจว่าการที่ตนได้กระทาหรือตัดสินใจ หรือจะ
กระท าหรื อ จะตั ด สิ น ใจเป็ น หรื อ จะเป็ น การละเมิ ด ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจหรือไม่ ให้ข้าราชการตารวจนั้นปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา หรือปรึกษากับศูนย์ให้
คาปรึกษาแนะนาตามกฎ ก.ตร. ข้อ 8 วรรคสาม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตารวจ
ข้อ 4 ข้าราชการตารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม
(2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
(3) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด
(4) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
ข้อ 5 ข้าราชการตารวจพึงยึดถืออุดมคติของตารวจ 9 ประการ เป็นแนวทางชี้นาการประพฤติ
ตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้
(1) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
(2) กรุณาปราณีต่อประชาชน
(3) อดทนต่อความเจ็บใจ
(4) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
(5) ไม่มักมากในลาภผล
(6) มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
(7) ดารงตนในยุติธรรม
(8) กระทาการด้วยปัญญา
(9) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
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ข้อ 6 ข้าราชการตารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลก
ทันเหตุการณ์ และมีความชานาญการในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน เพื่อสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืนแนบเนียน และเป็นประโยชน์ต่อ
ราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ส่วนที่ 2
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
ข้อ 7 ข้าราชการตารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท และไม่ยอมให้
ผู้ใดล่วงละเมิด
(2) สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธา มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็น
ผู้บริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระทาการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่พรรคการเมือง หรือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
ข้ อ 8 ข้ า ราชการต ารวจต้ อ งเคารพสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 9 ข้าราชการตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิ ดประโยชน์
สูงสุด โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นสาคัญ 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
ประชาชนผู้ มาติดต่ อราชการ เว้ น แต่เ ป็นการเปิด เผยเพื่ อประโยชน์ใ นกระบวนการยุติธ รรม หรื อการ
ตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ กาหนด
ข้อ 10 ข้าราชการตารวจต้องมีจิตสานึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชน
ศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(1) มี ท่ าที เ ป็ น มิต ร มี ม นุษ ยสั ม พัน ธ์ อัน ดี และมี ความสุ ภ าพอ่อ นโยนต่ อ ประชาชน
ผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
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(2) ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรือ
ท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้ งไม่ใช้ถ้อยคา กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือ
เหยียดหยามประชาชน
(3) เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเมื่ออยู่ในฐานะที่จาเป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จากอุบัติเ หตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอื่น ๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ต้อง
สงสัยหรือผู้กระทาผิดกฎหมายหรือไม่
(4) ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการอย่ า ง
เคร่งครัด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ ต้องดาเนินการด้วยความรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน
ข้อ 11 ข้าราชการตารวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึ ดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่
ของตน แสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
(2) ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ หรือ ไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่
ของตนไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระทาของข้าราชการตารวจ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น อันเป็นผลให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการกระทาของผู้นั้นสูญเสียความ
เที่ยงธรรมและยุติธรรม
(3) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และของขวัญนั้น
ต้องมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศกาหนดเว้นแต่ญาติซึ่งให้
โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการให้โดยธรรมจรรยา
(4) ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์ของราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน
(5) ไม่ประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(6) ดารงชีวิตส่ ว นตัว ไม่ให้ เกิดมลทินมัว หมองต่อตาแหน่งหน้าที่ ไม่ทาผิ ดกฎหมาย
แม้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่หมกมุ่นในอบายมุขทั้งหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใช้จ่ายประหยัดตามฐานะ
แห่งตน
ข้อ 12 ข้าราชการตารวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อ
เกียรติศักดิแ์ ละศักดิ์ศรีของความเป็นตารวจ ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) ไม่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติการในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อคุณธรรม
และศีลธรรม
(3) ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งที่ตนรู้หรือควรจะรู้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ให้ทักท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
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(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น หรือทาให้สูญเสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ข้อ 13 ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่งของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(2) หมั่นอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตา และให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่
(3) ปกครองบั งคับบั ญชาด้ว ยหลั ก การและเหตุผ ลที่ถูก ต้องตามทานองคลองธรรม
ยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
(4) ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด
และปราศจากความลาเอียง
ข้อ 14 ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการตารวจต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
(3) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมีน้าใจ รักใคร่สมานฉันท์
และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
(4) อุ ทิ ศ ตนเอง ไม่ ห ลี ก เลี่ ย งหรื อ เกี่ ย งงาน ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยยึ ด
ความสาเร็จของงานและชื่อเสียงของหน่วยเป็นที่ตั้ง
ข้อ 15 ข้าราชการตารวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนด ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
(2) จรรยาบรรณของตารวจ
ข้อ 16 ข้าราชการตารวจจะต้องสานึกในการให้บริการประชาชนด้านอานวยความยุติธรรม
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความเลื่อมใส เชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

32
(1) อานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูล
ข่าวสาร หรือติดต่อราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ประชาชน
เสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย
(2) สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เ กิดความน่าเคารพยาเกรง ไม่ใช้
ถ้อยคา กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
(3) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องดารงตนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ
(4) พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดย
ปราศจากเหตุอันสมควร
(5) พกพาเอกสารหรือตราประจาตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจาตัวเมื่อมีบุคคล
ร้องขอ
ข้อ 17 เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทาผิด ข้าราชการตารวจต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
(1) แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญและมีสติปัญญา
(2) ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด และดาเนินการตามกฎหมายต่อ
ผู้กระทาความผิด ทั้งนี้ให้ระลึกเสมอว่าการใช้กฎหมายจะต้องคานึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
(3) ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติ แล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้ง
ผู้กระทาความผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้
ข้อ 18 ข้าราชการตารวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กาลัง หรือความรุนแรงเป็นมาตรการที่
รุนแรงที่สุด ข้าราชการตารวจอาจใช้อาวุธ กาลัง หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อมีความจาเป็นภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อผู้กระทาความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการ
จับกุม หรือเพื่อช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต
เมื่อมีการใช้อาวุธ กาลัง หรือความรุนแรง ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ ข้าราชการ
ตารวจต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบแบบแผนทันที
ข้อ 19 ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคา หรือการซักถาม
ผู้กระทาความผิด ผู้ต้องหา ผู้ ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลอื่น
ข้าราชการตารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการตารวจ รวมทั้งใช้
ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญา เพื่อให้ได้ข้อเท็ จจริงและธารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ไม่ทาการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
บุคคลนั้น
(2) ไม่ใช้ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือทารุณ
กรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
(3) ไม่กระทาการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใช้อานาจที่มิชอบ หรือแนะนาเสี้ยมสอน
บุคคลให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จหรือปรักปราผู้อื่น
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(4) ไม่ กั ก ขั ง หรื อ หน่ ว งเหนี่ ย วบุ ค คลที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ถู ก จั บ กุ ม ตามกฎหมาย เพื่ อ การ
สอบปากคา
(5) ไม่ใช้อานาจที่มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ข้อ 20 ข้าราชการตารวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายและมีมนุษยธรรม ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
(1) ไม่ ผ่ อ นปรนให้ บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ ห รื อ ได้ ป ระโยชน์ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผน
(2) ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย
(3) จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์ตามสมควรแก่กรณี
เมื่อบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ
(4) ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผู้กระทาความผิดที่เป็นผู้ใหญ่หรือไม่คุมขังผู้หญิง
ร่วมกับผู้ชาย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต
ข้อ 21 ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการตารวจได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19 หรือจากการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ข้าราชการตารวจจะต้องรักษาข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นความลับอย่างเคร่งครัดเพราะอาจเป็น
อันตรายต่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษทั้งต่อผู้เสียหายหรือผู้กระทา
ความผิด
ข้าราชการตารวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ต่อเมื่อมีความจาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเพื่อ
ประโยชน์ในราชการตารวจที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการอานวยความยุติธรรม
ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ (2559) ได้กล่าวถึงการอานวยความยุติธรรมว่า สานักงานตารวจ
แห่งชาติในฐานะหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีหน้าที่หลักในการอานวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน โดยเมื่อกล่าวถึงการอานวยความยุติธรรมนั้นโดยทั่วไปจะหมายถึง การนาตัวผู้ที่กระทา
ความผิ ดมาดาเนิน คดีและรั บ การลงโทษตามกฎหมาย นั่นคือ การนาตัว ผู้ กระทาผิ ดเข้าสู่ กระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย ตารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ รวมทั้ง
ทนายความด้วย สาหรับการอานวยความยุติธรรมในงานของตารวจนั้นเป็นงานด้านการสอบสวนคดีอาญา
โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ซึ่งการดาเนินการจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอ
ภาค และเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง ทางสานักงานตารวจแห่งชาติจึงได้กาหนดเป็นนโยบายเน้นหนักมุ่งปรับปรุง
งานอานวยความยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติของ
รั ฐธรรมนู ญ ควบคู่ไปกับ การรั กษาความสงบสุ ขของสั งคม และพัฒ นาพนัก งานสอบสวนให้ มี คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการดารงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กร ต้นธารของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การอานวยความยุติธรรมในงานของตารวจประกอบด้วย การแสวงหาและ
รวบรวมพยานหลักฐานทางคดีและนาตัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการแจ้งความคืบหน้า
และส่งผลการสอบสวนให้ผู้เสียหายทราบ การปล่อยตัวชั่วคราว การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
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พยาน และเหยื่ออาชญากรรม การจัดห้องชี้ตัวผู้ต้อ งหา ห้องควบคุม สถานที่เก็บรักษาของกลาง รถที่เกิด
อุบัติเหตุ และรถที่ยึดไว้ตรวจสอบ เป็นต้น
ในส่ ว นของการอ านวยความยุ ติ ธ รรมในคดี อ าญา ตามค าสั่ ง ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
ที่ 419/2556 เรื่อง การอานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทาสานวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม
ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา นั้นได้กล่าวถึงการอานวยความยุติธรรมในคดีอาญาตั้งแต่
1. การรับแจ้งความ
การรับแจ้งความให้ผู้ รับแจ้งความพึงระลึกไวเสมอว่า การรับแจ้งความเป็นหน้าที่ที่
จะต้ อ งบริ ก ารประชาชน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก การที่ ว่ า “เป็ น ต ารวจมื อ อาชี พ เพื่ อ ความผาสุ ก ของ
ประชาชน” จึงต้องรับแจ้งความ และใหบริการในทุกเรื่อง
2. การค้น
การค้นตัวบุคคลหรือสถานที่ ลวนแล้วแต่เป็นการกระทาที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ
เสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครอง เจาพนักงานตารวจพึงกระทาด้วยความระมัดระวังและยึดถือหลักกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. การจับ
การจับ เป็นการกระทาที่ทาให้ผู้ถูกจับเสียความเป็นอิสรภาพ เจาพนักงานตารวจจึงควร
ระมัดระวังการใช้อานาจในการจับ และกระทาเมื่อมีความจาเป็น โดยให ถูกต้องตามที่รัฐ ธรรมนูญและ
กฎหมายให้อานาจไว พึงเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการจับ เพื่อประโยชนในการระงับปราบปราม
เหตุอันบังเกิดขึ้นเฉพาะหนา หรืออาจจะเกิดขึ้น หรือเพื่อป้องกันมิให้ผู้ กระทาผิดมีโอกาสหลบหนีไดสะดวก
เท่านั้น
4. การควบคุม
การควบคุม ตองกระทาไปภายใต้ห ลั กเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไวและเท่าที่จาเป็น
เท่านั้นกฎหมายสาคัญที่กาหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งนอกจากจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อยแล้วยังคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วย
5. การปล่อยชั่วคราว
ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวก่อนว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไมมีความผิดจนกว่า
ศาลจะไดพิพากษาถึง ที่สุ ดว่าบุ คคลผู้ นั้นเป็น ผู้ กระทาความผิ ด การปล่ อยชั่ว คราวจึงเป็นมาตรการที่ มี
ความสาคัญยิ่ง หากผู้ตองหาถูกควบคุมตัวอยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
6. การสอบสวน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล
ระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบ และคาสั่งของสานักงานตารวจแห่งชาติเป็น
สาคัญ
การอานวยความยุติธรรมทางอาญา
ตามหลักการดาเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนาตัวผู้กระทาผิดที่แท้จริงมา
ลงโทษตามกฎหมายควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ และโดยเหตุที่ถือว่า มนุษย์ทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่า
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จะมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิดตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ใน
มาตรา 39 ว่า “บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทาการอัน กฎหมายที่ใช้อยู่เวลานั้นบัญญัติเป็น
ความผิดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
เวลาที่ ก ระท าผิ ด มิ ไ ด้ ใ นคดี อ าญา ต้ อ งสั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยไม่ มี ค วามผิ ด ก่ อ นมี
คาพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลเสมือนเป็นผู้กระทาความผิด
มิได้”
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นองค์การที่ให้ความสาคัญในเรื่องความเป็นธรรมต่อสังคมและ
กระบวนการยุติธรรม ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ประชาชน และมีหน้าที่ควบคุมสังคมในฐานะผู้รักษา
กฎหมาย ซึ่งหมายถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสังคมด้วยยุทธวิธีต่าง ๆ ในด้านการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและการสื บ สวนสอบสวนอาชี พต ารวจจึ งมี ขอบเขตกว้ างขวางและเกี่ ยวข้ องกั บประชาชน
ตลอดเวลา สาหรับกิจการของตารวจในปัจจุบันได้มีการกาหนดรูปแบบของภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
บทบาทของตารวจไว้หลายประการ เช่น พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการตารวจ พ.ศ.2547 บัญญัติให้ตารวจ
มีอานาจหน้าที่ 4 ประการ คือ
1) รั กษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ประชาชน
2) รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทาผิดอาญา
3) บาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ประชาชน
4) ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ
ซึ่งงานหลักและเป็นหัวใจสาคัญของตารวจในหลักนิติธรรม นั่ นคือ งานสอบสวน ประชาชนที่
ได้รั บความเสี ย หายจะต้องเข้าแจ้ งความร้องทุกข์ต่อตารวจ คือ พนักงานสอบสวน ซึ่งมีห น้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่กล่าวหา และใช้ดุลยพินิจจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้
สรุปสานวนการสอบสวน มีความเห็นทางคดี ส่งสานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อดาเนินคดีตาม
กฎหมายดั งนั้ น ขั้ น ตอนของกระบวนการยุ ติ ธ รรมเบื้ อ งต้ น จึ ง เริ่ มที่ พ นั ก งานสอบสวนเป็ น ล าดั บ แรก
โดยมี เ กณฑ์ วิ ธี ก าร รู ป แบบ ระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด และเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบ และคาสั่งต่างๆ
เพื่อเสริมความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ทั้งฝ่ายผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา

2.9 แนวทางและระเบียบเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้น
จับกุมผู้กระทาความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการกวดขันวินัยจราจร
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งเป็นการลดโอกาสของผู้ที่จะประกอบอาชญากรรมได้ ทั้งนี้เพื่อ
เป็ น การเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนเป็ น ส าคั ญ โดยมี ก ารก าหนด
ความหมายและมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดตามหนังสือสานักงาน
ตารวจแห่งชาติที่ 0007.34/5578 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีสาระสาคัญดังนี้
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2.9.1 มาตรการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
1. ความหมายของคาว่า ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
1) ด่านตรวจ หมายถึง สถานที่ทาการที่เจ้าพนักงานตารวจออกปฏิบัติหน้าที่ใน
การตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทาความผิดในเขตทางเดินรถ (ความหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522) หรื อทางหลวง (ความหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535) โดยระบุส ถานที่ไว้
ชัดแจ้งเป็นการถาวร การตั้งด่านตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีหรือผู้มีอานาจตามกฎหมายว่า
ด้วยทางหลวงหรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี
2) จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานตารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อ
จับกุมผู้กระทาความผิดในเขตการเดินรถหรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีกาหนดระยะเวลา
เท่าที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
แล้วจะต้องยุบเลิกจุดตรวจดังกล่าวทันที
3) จุ ดสกัด หมายถึง สถานที่เจ้าพนักงานตารวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อ
จับกุมผู้กระทาความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน
เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว
2. การจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
1) ห้ ามมิให้ ตั้ งด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด ในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง
เว้นแต่
(1.1) ด่านตรวจ การจัดตั้งด่านตรวจจะกระทาได้ ต้ องได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี หรือผู้ มีอานาจตามกฎหมายว่าด้ว ยทางหลวงหรือกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี
(1.2) จุด ตรวจ การตั้งจุดตรวจจะต้องได้รั บอนุมัติจากผู้ บังคับบัญชา
ตั้งแต่ชั้น ผู้ บังคับการขึ้น ไป โดยพิจ ารณาว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผ ลความจาเป็นอย่างยิ่ง และต้องมีกาหนด
ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
(1.3) จุ ด สกั ด จะตั้ ง ได้ เ ฉพาะกรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น
เร่งด่วนเกิดขึ้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้าสถานีตารวจหรือผู้รักษาการ
แทนขึ้นไป โดยมีกาหนดระยะเวลาเท่าที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วนดังกล่าวยังคงมีอยู่เท่านั้น
2) ให้เลิกด่านตรวจ จุดตรวจ ที่ตั้งขึ้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และความหมาย
ตามข้อ 1) และ ข้อ 2) (1) ทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้
3. การปฏิบัติ
1) การปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด จะต้องมีนายตารวจชั้น
สัญญาบัตรระดับตั้งแต่รองสารวัตรขึ้นไปเป็นหัวหน้า และจะต้องแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
2) การปฏิ บั ติ ใ นการตรวจค้ น จั บ กุ ม ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัด
3) ที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจ ต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายการจราจรว่า “หยุด”
โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ด่านตรวจหรือจุดตรวจ จะต้องมีในการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร และ
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ในเวลากลางคืนจะต้องให้มีแสงไฟส่องสว่างให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ก่อนถึง
จุดตรวจ และให้มีแผ่นป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตาแหน่งของหัวหน้าเจ้ าหน้าที่ตารวจที่ประจาด่าน
ตรวจและจุ ดตรวจดังกล่าว นอกจากนั้นให้ มีแผ่นป้ายแสดงข้อความว่า “หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบให้แจ้งผู้บังคับการ โทร........” (ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บังคับการไว้ ) ข้อความดังกล่าว
ข้างต้นให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร
4) ให้หัวหน้าสถานีตารวจนครบาลหรือหัวหน้าสถานีตารวจภูธรเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจั ด เตรี ย มวัส ดุอุ ป กรณ์ทุ ก ชนิ ดที่ ใ ช้ส าหรั บการตั้ง จุ ดตรวจไว้ อย่ า งครบถ้ ว นและพร้ อมใช้ก ารได้
ตลอดเวลา
5) การตั้งจุดตรวจ หรือจุดสกัด ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติระหว่างหน่ วย
ใกล้เคียงให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยที่มีเขตพื้นที่รับผิ ดชอบติดต่อกัน เพื่อมิให้เกิดความซ้าซ้อน
ทาให้เกิดปัญหาการจราจรและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
4. การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ
1) เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจเริ่มต้นหรือเลิกปฏิบัติหน้าที่ ประจาจุดตรวจหรือจุดสกัด
ให้รายงานทางวิทยุสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งอนุมัติให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดดังกล่าวทราบและเมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติแล้วให้ผู้ควบคุมจุดตรวจหรือจุดสกัดดังกล่าว รายงานผลการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงผู้สั่งอนุมัติภายในวันถัดไปเป็นอย่างช้า
2) ให้ ผู้บั งคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ผลั ดเปลี่ ยนหมุนเวียนกันออก
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจประจาด่านตรวจ จุดตรวจหรือจุดสกัด ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
3) ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 4) (2) ที่จะต้องเอาใจใส่กวดขัน
ดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ใต้บังคับบัญชาของตน มิให้ฉวยโอกาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจาด่าน
ตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด เรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้ใช้รถที่กระทาผิดกฎหมายหรือไปดาเนินการ
จั ดตั้ ง จุ ดตรวจ หรื อจุ ดสกัด ในเขตเดิ นรถหรือ ทางหลวงโดยมิไ ด้รั บค าสั่ งจากผู้ มี อานาจ เพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ และหากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ใดประพฤติ มิชอบในลักษณะดังกล่าว ก็ให้รีบ
พิจารณาดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไปตามอานาจหน้าที่ ทั้งทางวินัยและอาญา แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นจนถึงสานักงานตารวจแห่งชาติทราบโดยมิชักช้า การรายงานดังกล่าวให้ระบุ ยศ นาม ตาแหน่ง
ของข้าราชการตารวจผู้ กระทาผิดพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับลั กษณะและพฤติการณ์แห่ งการกระทา
ความผิดให้ละเอียดชัดเจน
4) หากปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาในระดับตั้งแต่ กองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือตารวจหน่วยอื่น สืบสวนข้อเท็จจริงจนปรากฏชัดเจน หรือตรวจตราพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตารวจที่ด่านตรวจ
จุ ด ตรวจ หรื อ จุ ด สกั ด ใด มี พ ฤติ ก ารณ์ มิ ช อบดั ง กล่ า ว ตามข้ อ 4) (3) หรื อ จั บ กุ ม ตั ว ได้ โดยลั ก ษณะ
ของพฤติการณ์เป็นการกระทาร่วมหลายคน และ/หรื อเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายวัน ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ตารวจที่กระทาผิดดังกล่าว ฐานบกพร่อง
ละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอีกส่วนหนึ่งด้วย
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2.9.2 มาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ พฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต และการสร้าง
ความเดือนร้อนแก่ประชาชน
1. การตั้งจุดตรวจ และจุดสกัด ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติ ตามข้อ 2.8.1 โดยเคร่งครัด
เมื่อไม่มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ใดหยุดรถเพื่อทาการตรวจ เว้นแต่ พบความผิด
ซึ่งหน้าและต้องไม่เป็นไปในลักษณะการซุ่มจับอย่างเด็ดขาด
2. การตั้งจุดตรวจต้องมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
จุดตรวจ ช่วงเวลา กาลังพลที่ใช้ และผู้ควบคุมการปฏิบัติ
3. สถานที่ในการตั้งจุดตรวจ และจุดสกัด ให้คานึงถึงสภาพการจราจร ความปลอดภัย
ของผู้ใช้รถใช้ถนนและเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นสาคัญ โดยจะต้องเป็นสถานที่เปิดเผยป้องกันความเคลือบแคลงสงสัย
จากประชาชน
4.การจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรให้ดาเนินการในกรณีที่เป็น
ความผิดชัดแจ้ง ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรหรือความไม่ปลอดภั ยในการใช้รถใช้ถนน โดยต้องไม่กลั่นแกล้ง
หรือหาเหตุในการจับกุม ทั้งนี้ การจับกุมและออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
5. กรณีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยการสนธิกาลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น หรือ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ให้ผู้ ควบคุมจุดตรวจ จุดสกัด ทาการชี้แจงผู้ร่วมปฏิบัติให้เข้าใจอานาจ
หน้าที่ รวมทั้งการแต่งกายของอาสาสมัครต่าง ๆ จะต้องมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบอกฝ่ายที่ไม่ทาให้
ประชาชนเกิดความสับสน
2.9.3 มาตรการเสริมการปฏิบัติและการลงโทษ
1. ผู้บังคับบัญชาระดับสถานีตารวจนครบาล/สถานีตารวจภูธร จัดให้มีการอบรม ชี้แจง
และซักซ้อมการปฏิบัติในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้เป็นไปตามหลักยุทธวิธีตารวจก่อนออก
ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง โดยเน้นให้ใช้ความระมัดระวังและต้องไม่ประมาท
2. ให้กองบัญชาการ/กองบังคับการ ดาเนินการสรุปปัญหา ข้อขัดข้อง และสาเหตุที่ทาให้
เจ้ าหน้ าที่ ตารวจได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อเสี ยชีวิ ตจากการปฏิบั ติห น้า ที่ ในขณะตั้งด่ านตรวจ จุดตรวจ และ
จุดสกัด นาไปกาชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจให้เกิดความปลอดภัย ลดความสูญเสีย และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนายุทธวิธีในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. กรณี มี ข่ าวปรากฏทางสื่ อ มวลชน เกี่ ย วกั บ กรณี เจ้ า หน้ า ที่ ตารวจมี พ ฤติ ก ารณ์ ที่
ไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการ
ทางวินั ยและทางอาญาไปตามความชัดเจนของพยานหลั กฐานที่ปรากฏอย่างเฉียบขาด กรณีไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานแต่เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจผู้นั้นมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการทางปกครองทุกราย
4. ให้สานักงานจเรตารวจ สุ่มตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจในการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจ และจุดสกัด หากพบเจ้าหน้าที่ตารวจมีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือส่อไปในทางทุจริตหรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบก็ให้ดาเนินการทางวินัยและอาญาโดยเฉียบขาดทุกราย แล้วรายงานผลให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติทราบ
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5. การลงโทษคดี วิ นั ย ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กองวิ นั ย ที่ 0011.3/9 ลงวั น ที่
21 ธันวาคม พ.ศ.2549 เรื่อง การลงโทษเจ้าหน้าที่ตารวจจราจรที่มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการลงโทษทางวินัยของสานักงานตารวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด
6. ให้ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจนครบาล/ต ารวจสอบสวนกลาง/ต ารวจภู ธ รภาค 1–9/
ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้/ตารวจปราบปรามยาเสพติด/ตารวจตระเวนชายแดน/และ
หัวหน้าจเรตารวจ กากับดูแล และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามนัยหนังสือสั่งการนี้ หากพบเจ้าหน้าที่
ตารวจผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิ บัติตาม ให้รายงานให้สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผ่านสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ)
ทราบเบื้องต้นทันที แล้วรายงานผลการพิจารณาลงโทษเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นทุกราย
7. ให้กองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ เป็นหน่วยประเมินผลการปฏิบัติโดยสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดใน
ภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี ตามความเหมาะสม แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับสานักงานตารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องทราบ

2.10 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานตารวจแห่งชาติ
ในรอบหนึ่ง ปีป ระเทศไทยจะต้อ งเผชิญ กับ ภัย พิบัติที่เ กิด ขึ้น ตามฤดูก าลซึ่ง เป็น ผลจาก
ปัจ จัย ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตามเหตุปัจจัยเสี่ยงภัยต่างๆ จากลักษณะทาง
ภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ซึ่งจากปฏิทินสาธารณภัย
ประจาปีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระบุภัยประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไว้ดังนี้
1. อุทกภัย
อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ทาให้เกิด
น้ าท่ ว มฉับ พลั น น้ าท่ว มขัง และน้ าล้ นตลิ่ ง ประชาชนได้รั บความเดื อดร้อ น สิ่ ง สาธารณประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลักได้แก่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามันและประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่า ว
ไทยและภาคใต้ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางรวมถึงหย่อมความกดอากาศต่า และพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และไต้ฝุ่น)
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่น อ่างเก็บน้า หรือเขื่อนแตก เป็นต้น ในระยะหลัง
ปัญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น มีมูลค่าความเสียหายสูงขึ้น อุทกภัยที่มีความสูญเสียมากที่สุดคือ
มหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้เดือดร้อน 5,247,125 ครัวเรือน จานวน
16,224,302คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.44 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจากแผนการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558, หน้า 3)
2. ภัยแล้ง
ภั ย แล้ ง เป็ น สภาวะการขาดแคลนน้ าดื่ ม และน้ าใช้ ร วมถึ ง พื ช พั น ธุ์ ไ ม้ ต่ า งๆ ขาดน้ า
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติในพื้นที่ใดพื้นที่ หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความเสียหาย และส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางต่อชุมชน สังคมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมและจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้ฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าฤดูแล้งจะยาวนานขึ้น พื้นที่ตอนบนของประเทศจะ
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มีปริมาณฝนตกน้อยลง ทาให้ปริ มาณน้าในเขื่อนและอ่างเก็บน้าทั่วประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอเพื่ออุปโภค
บริ โ ภคและเพื่ อ การเกษตร โดยเฉพาะพื้ น ที่ น อกเขตชลประทาน และสิ่ ง ที่ จ ะเป็ น ปั ญ หาตามมาคื อ
ภาวะแห้งแล้งและการขาดแคลนน้า นอกจากนี้ความเจริญของบ้านเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น
ภาคอุตสาหกรรมภาคธุ รกิจบริการ และจานวนประชากรที่ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ทาให้มีความ
ต้องการใช้น้าในกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้า
ตามมา
3. ภัยจากดินโคลนถล่ม
ภัยจากดินโคลนถล่มมักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน้าป่าไหลหลาก
อันเนื่องมาจากพายุฝนที่ทาให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหินไม่สามารถรองรับ
การอุ้มน้าได้จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ปัจจุบันปัญหาดินโคลนถล่ มเกิดขึ้น
บ่อยมากขึ้นและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันมีสาเหตุจากพฤติกรรมของมนุษย์เช่น การตัดไม้ทาลายป่า
การทาการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน การทาลายหน้าดิน เป็นต้น
4. แผ่นดินไหวและสึนามิ
ภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบ
ได้ กว้า งไกลโดยมีส าเหตุเ กิด จากแรงสั ่น สะเทือ นของรอยเลื ่อ นแผ่น ดิน ไหว ทั้ง ภายในและภายนอก
ประเทศ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศที่อยู่ในแนวรอยเลื่อน ได้รับ
ผลกระทบจากแผ่ น ดิ น ไหวบ่ อ ยครั้ ง ขึ้ น สร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ อ าคารบ้ า นเรื อ นและทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชน ดังเช่นจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เกิดเหตุแผ่นดินไหวมีความรุนแรง
6.3 ริกเตอร์ น อกจากนี้แผ่ น ดิน ไหวขนาดใหญ่ในมหาสมุทรยังอาจทาให้เกิดคลื่ นสึ นามิที่เคลื่ อนตัว ด้ว ย
ความเร็วสูงมากมีพลังรุนแรงสามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกลๆ เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งจะ
ทาให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่มาก ที่เรียกกันว่า “สึนามิ” (Tsunami) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งดังที่เคยเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งทะเล
อันดามันในปี พ.ศ.2547 ซึ่งข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงาน ณ วันที่ 5 กันยายน
พ.ศ.2548 พบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นในจังหวัดชายฝั่งอั นดามัน อาทิภูเก็ต กระบี่ พังงา เป็นจานวนมาก
มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 5,395 คน
5. วาตภัย
วาตภัยเป็นสาธารณภัยที่มีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทาให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ
พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน (พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อนและไต้ฝุ่น) โดยเฉพาะ
พายุหมุนเขตร้อน จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนับร้อยตารางกิโลเมตร (บริเวณที่ศูนย์กลางของ
พายุเคลื่อนที่ผ่านจะได้รับผลกระทบมากที่สุด) เมื่อพายุมีกาลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะทาให้เกิดฝนตกหนัก
และมีอุทกภัยตามมาหากพายุมีกาลังแรงขึ้นเป็นพายุ โซนร้อนหรือพายุไต้ฝุ่นก่อให้เกิดภัยหลายอย่างพร้อม
กันทั้งวาตภัยอุทกภัย และคลื่ นพายุซัดฝั่ งซึ่งเป็นอันตรายและก่อให้ เกิดความเสี ยหายถึงขั้นรุนแรงทาให้
ประชาชนเสียชีวิตเป็นจานวนมากได้สาหรับมูลค่าความเสียหายที่ผ่านมา
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6. อัคคีภัย
อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความ
ร้อนความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุมดูแลจะทาให้เกิดการติดต่อลุกลามไฟบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการ
ลุกไหม้ต่อเนื่องหากปล่อยเวลาของการลุกไหม้นานเกินไป จะทาให้เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้ น สภาวะของไฟ
จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถ้าการลุกไหม้มีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรง
ก็จะมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทาให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง
ของเหลว หรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือจากการสันดาปเอง
7. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
ไฟป่า คือ ไฟที่เกิดขึ้นแล้ วลุ กลามไปได้อย่างอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญ
เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า ปัจจุบันระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากจนกลายเป็น
ปัจจัยที่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสังคมพืชดิน น้า สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ
ตลอดจนชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน รวมไปถึ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และการท่ อ งเที่ ย วในทุ ก พื้ น ที่
ของประเทศไทย นอกจากนี้ ไ ฟป่ า ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด วิ ก ฤตมลพิ ษ หมอกควั น จนกลายเป็ น ปั ญ หาใหญ่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย และชี วิ ต ของประชาชนเป็ น วงกว้ า ง ตั ว อย่ า งกรณี ส นามบิ น จั ง หวั ด
แม่ฮ่ องสอนต้อ งยกเลิ กเที่ย วบิ น เป็ นจานวนมาก เนื่ องจากหมอกควัน ทาให้ ทั ศนวิสั ย ไม่ ดีเ ป็นอั นตราย
ต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน
8. ภัยจากการคมนาคม
การพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อ เนื่องของประเทศส่ง ผลให้เกิดภัย
จากการคมนาคมมากขึ้น และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลาดับต้น ๆ ของประชากรของประเทศรวมทั้ง
ความสูญเสียด้านอื่นๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติฯลฯ ซึ่งร้อยละ 90 ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนน โดย
มีสาเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท การทาผิ ดกฎจราจรและการดื่มสุราจากข้อมูล ของกระทรวง
สาธารณสุขในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คนต่อ
ประชากรหนึ่ งแสนคน หรือเฉลี่ยเดือ นละประมาณ 1,166 คน (ข้อมูลจากแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558, หน้า 8)
9. โรคระบาด
โรคระบาดเป็นโรคที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันในชุมชนหรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใดใน
อัตราสูงกว่าสถานการณ์ป กติที่ควรเป็น โดยการติดเชื้อนั้นลุ กลามแพร่กระจายจากแหล่งที่อยู่ใกล้เคียง
จุดเริ่มต้นของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป ในช่วงหลายศตวรรษ
ที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อชนิดใหม่ เพิ่งค้นพบการระบาด
ในมนุ ษย์ห รื อโรคติดเชื้อที่พบในพื้น ที่ใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์โ รคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา
และโรคติด ต่อ อุบั ติซ้ า ซึ่ง เป็ น โรคติ ดเชื้อ ที่เ คยแพร่ ระบาดในอดีต ที่ส งบไปแล้ ว แต่ กลั บระบาดขึ้น ใหม่
เช่น โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย กาฬโรค โดยมีการเกิดโรคติดต่ออุบัติใ หม่ อุบัติซ้าอยู่เป็นระยะๆ รวมถึงความ
เสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย
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ทั้งนี้สามารถสรุปตารางสาธารณภัยตามห้ว งระยะเวลาต่างๆ ที่มัก เกิดขึ้น ในประเทศไทยได้
ดังนี้
ประเภทของภัย
1) ภัยธรรมชาติ

ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ
และการกระทาของมนุษย์

ชนิดของภัย
1. ภัยหนาว
2. ภัยแล้ง
3. อุทกภัย
4. ดินโคลนถล่ม
5. มรสุมฤดูร้อน
6. แผ่นดินไหว รวมทั้งสึนามิ
7. คลื่นพายุซัดฝั่ง
ไฟป่า

ภัยจากการกระทาของมนุษย์ 1. อุบัติเหตุทางถนน
หรือเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ 2. อุบัติเหตุทางน้า ทางอากาศ
3. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
4. อัคคีภัย

ระยะเวลา (เดือน)
ตุลาคม – มกราคม
มกราคม- พฤษภาคม
มิถุนายน – พฤศจิกายน
มิถุนายน – พฤศจิกายน
มีนาคม – พฤษภาคม
เฝ้าระวังตลอดปี
ตุลาคม – พฤศจิกายน
เฝ้าระวังตลอดปีโดยเน้นหนัก
ภาคเหนือ, ภาคกลาง,
ภาคตะวันออก และภาคใต้:
มีนาคม – พฤษภาคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
พฤศจิกายน– พฤษภาคม
เฝ้าระวังตลอดปีโดยเฉพาะ
อุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิด
ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสาคัญ
ต่างๆ อาทิ เทศกาลสงกรานต์
วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

ภารกิจ
สานักงานตารวจแห่งชาติมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียงควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดทางอาญา จัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้และทาลายวัตถุ ระเบิด ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
พิสูจน์สถานที่เกิดเหตุการณ์ ชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตาม
ผู้สูญหายและการส่งกลับ สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะแก่กองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ
การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ที่กาหนดให้มีการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติ
จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแผนแม่บทสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุต่าง ๆ
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ซึ่งเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายระดับโลก ภายใต้บริบท การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (Disaster Risk Management) ที่มีแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk
Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการฟื้นฟูให้มีสภาพดีกว่าเดิม
(Built BackBetter) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติสามารถตอบสนอง
ต่อการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยนั้นมีกรอบของการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
เช่น เมื่อมีสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดกฎหมายอาญา หรืออยู่ในเหตุที่สงสัยว่าจะเป็นการ
กระทาความผิ ดกฎหมายอาญา เจ้ าหน้าที่ตารวจต้องมีห น้าที่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
1.2) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตารวจและฐานะหน่วยงานของรัฐ ในการ
ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อานวยการ และผู้บัญชาการ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
แผนแม่บทสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3) การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งสานักงานตารวจ
แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดสามารถพิจารณาดาเนินการในขีดความสามารถของหน่วยเช่น การตรวจโรค
การบ าบั ด รั ก ษาผู้ ป่ ว ยการป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ในส่ ว นของโรงพยาบาลต ารวจการแจกจ่ า ยถุง ยั ง ชี พ ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นต้น
2) พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กาหนดให้มี
การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/
กรุงเทพมหานครและแผนบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหม ซึ่งในเขตพื้นที่ทางทหารจะมีกฎหมาย
ที่ต้องดาเนินการในเขตพื้นที่ทหารเป็นการเฉพาะ ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติใน
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและแผนต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพื่อให้
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) ในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติจะต้องเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานภายในสานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานราชการอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชนหรือภาคประชาชน
ด้วยซึ่งอาจจะต้องมีการจัดทาบันทึ กข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.2558 ได้กาหนดระดับ
ของสาธารณภัยต่างๆ ตามความรุนแรง และกาหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบัญชาการเหตุการณ์ออกเป็น
4 ระดับ ได้ดังนี้
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ระดับ

ความรุนแรง

การจัดการ
ผู้อานวยการอาเภอผู้อานวยการท้องถิ่น และ/หรือ
1
สาธารณภัยขนาดเล็ก
ผู้ช่วยผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ
ผู้อานวยการจังหวัด หรือ ผู้อานวยการกรุงเทพมหานคร
2
สาธารณภัยขนาดกลาง
ควบคุมสั่งการและบัญชาการ
ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
3
สาธารณภัยขนาดใหญ่
ควบคุมสั่งการและบัญชาการ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
4
สาธารณภัยร้ายแรงยิ่ง
มอบหมายควบคุมสั่งการและบัญชาการ
การก าหนดระดั บ สาธารณภั ย หรื อ ในกรณี ฉุ ก เฉิ น และจ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการให้อานาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ทั้งนี้กรณีการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ได้กาหนดให้มีแนวทางในการบัญชาการ
เหตุการณ์ร่ ว ม และแนวทางปฏิบั ติ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุ กเฉิน (สปฉ.) จานวน 18
ส่วนงาน โดยสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
(สปฉ.13) ซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน จะทาให้มีผู้บัญชาการเหตุก ารณ์ได้หลายคนตามอานาจ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ บัญชาการเหตุการณ์แต่ละส่วนงานจะสามารถตัดสินใจและ
กาหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่เข้าถึงที่เกิดเหตุเป็นลาดับแรก บัญชาการเหตุการณ์
ไปพลางก่อนจนกว่าผู้มีอานาจตามกฎหมายจะเข้าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามอานาจหน้าที่
5) เมื่อเกิดสาธารณภัยให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยสานักงานตารวจแห่งชาติในระดับต่างๆเพื่อสั่งการควบคุมกากับ ดูแลอานวยการ ประสานงานการปฏิบัติ
ในภารกิจ ตามกฎหมายและตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ ตาม
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ.2558 การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของส่วนงานรักษา
ความสงบเรียบร้อย (สปฉ.13) ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการจราจร
รักษาความปลอดภัยของประชาชน สถานที่สาคัญทางเศรษฐกิจเขตเมืองและชุมชน ในพื้นที่ประสบภัยและ
พื้นที่ใกล้เคียงควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิด ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล การ
จัดการศพ การติดตามผู้สูญหายและการส่งกลับ มีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตารวจภูธ ร
จังหวัด(ศปก.ปภ.ภ.จว.) หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการตารวจนครบาล
(ศปก.ปภ.น.) ในกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ขึ้นไป โดยให้สถานีตารวจและกองบังคับการ
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ตารวจนครบาลที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดภัย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศปก.ปภ.
สน./สภ. และ ศปก.ปภ.บก.น.) เพื่อรองรับการสั่งการและการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
5.2) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ
กองบัญชาการ/ตารวจภูธรภาค/ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.ปภ.บช./ภ./ศชต.) ใน
กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) ขึ้นไป และให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามข้อ 5.1 เพื่อรองรับ
การสั่งการและการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
5.3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงาน
ตารวจแห่งชาติ(ศปก.ปภ.ตร.) ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือสาธารณภัยร้ายแรงอย่าง
ยิ่ง (ระดับ 4)และให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตามข้อ 5.1) และข้อ 5.2) เพื่ อรองรับการสั่งการและการ
ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
5.4) ในกรณี ที่ เกิ ดสาธารณภัย ขนาดใหญ่ และมี ความรุ นแรงอย่ างยิ่ ง
ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการระดมสรรพกาลังและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีเอกภาพ และเหมาะสมต่อสถานการณ์
ให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสานักงานตารวจแห่งชาติ
ส่วนหน้า (ศปก.ปภ.ตร.สน.)ขึ้นมา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสานักงานตารวจแห่งชาติเข้าควบคุม
กากับดูแล และอานวยการสั่งการ ประสานการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในนามสานักงานตารวจแห่งชาติ
5.5) ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตารวจ
แห่งชาติ เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการอานวยการและสั่งการในการขับเคลื่อ นภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนนี้
5.6) ในกรณี ส าธารณภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาความสงบ
เรี ย บร้ อ ย หรื อ การก่ อ การร้ า ยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนรั ก ษาความสงบ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลสานักงานตารวจแห่งชาติอี กส่วนหนึ่งด้วยโดยให้ มีการ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
6) เมื่อมีกรณีสาธารณภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจานวนมาก สานักงานตารวจแห่งชาติ
จะต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุ คคลรวมทั้งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสืบสวน
สอบสวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ให้มีการประกอบกาลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อรองรับการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต
ดังกล่าว
7) ขั้นตอนการปฏิบัตฺ หน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติจ ะมีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนิน การต่างๆ เป็นไปตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมายและเป็นไปตาม
แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น
4 ขั้นตอน ดังนี้
7.1) ขั้นการป้องกันและลดผลกระทบ (ลดความเสี่ยง)
7.2)ขั้นเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย)
7.3) ขั้นเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์(ขณะเกิดภัย)
7.4) ขั้นฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง (หลังเกิดภัย)
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2.11 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ และนโยบาย
การบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
2.11.1 วิสัยทัศน์ “เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ตารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงาน
ทีท่ าและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.11.2 ค่านิยมสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่านิ ย ม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่ว มกันขององค์การซึ่งได้รับการ
พิจารณาแล้ว ว่า มีคุณค่า มีป ระโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้ บุคลากร
ในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่
-สมรรถนะ
(Competency)
-สุจริต เป็นธรรม
(Overall Fairness)
-ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(People Oriented)
-บริการด้วยใจ
(Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางานของ
บุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาคเที่ยง
ธรรมสามารถตรวจสอบได้
ประชาชนเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (People Oriented) หมายถึ ง การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องข้าราชการ
ตารวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้ว ยความ
เต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน
2.11.3 พันธกิจ
1) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จ
ราชการแทน พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
2) บังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
3) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาของสังคม
5) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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2.11.4 ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-พ.ศ.2564
แนวทางที่ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ใช้ ในการบริ หารจั ดการให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคาม
จากสิ่ งแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ จนได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ ง 4 ด้ า น ของ
ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ เพื่ อขั บเคลื่ อนองค์ การไปสู่ วิ สั ยทั ศน์ “เป็ นต ารวจมื ออาชี พ เพื่ อความผาสุ ก
ของประชาชน”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ :
1.1 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
1.1.1 เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งเน้นภารกิจสาคัญ 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 ที่กระทบต่อความมั่นคง
1.1.1.8 ขับเคลื่อนการปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
1.1.1.9 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
เป้าประสงค์ :
1.2 ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน
แก่ประชาชน ชุมชนและที่มีผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับ
เป้าประสงค์ :
1.3 มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.3.1 ปรับปรุง พัฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ
1.3.2 ประชาสัมพันธ์กระบวนงานและมาตรการในการดาเนินงานให้แก่ประชาชนได้รับรู้
เป้าประสงค์ :
1.4 มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งระบบสารสนเทศอัจฉริยะ
กลยุทธ์
1.4.1 นาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
1.4.2 พัฒนาคุณภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย
มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.4.3 กาหนดกรอบอัตราและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษที่ทันสมัย
ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
1.4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
เป้าประสงค์ :
2.1 สังคมและประชาชนเชื่อมั่นต่อองค์การตารวจ
กลยุทธ์
2.1.1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์การ
2.1.2 นามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาบังคับใช้
กับข้าราชการตารวจที่ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
2.1.3 มุ่งมั่นทางานเพื่อภาพลักษณ์ของตารวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
และประชาชน
2.1.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยยึดถือศักดิ์ศรี จริยธรรม
และหลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
2.1.5 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตารวจในทุกระดับ
เป้าประสงค์ :
2.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของตารวจ
- ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
กลยุทธ์
2.2.1 ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.2.2 เพิ่มขีดความสามารถของสถานีตารวจในทุกมิติ
2.2.3 ปรับทัศนคติและวิธีการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง
2.2.4 นาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจ
2.2.5 ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์ :
2.3 มีกระบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
- มีกระบวนงานที่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
2.3.1 กาหนดกรอบมาตรฐาน และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและงานบริการประชาชน
2.3.2 ปรับปรุง พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของสถานีตารวจและงานบริการ
ประชาชน
2.3.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนกระบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้โดยใช้สื่อต่างๆ
2.3.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนด
2.3.5 เสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ

49

เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์

2.3.6 พัฒนางานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแนวทางประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
2.4 บุคลากรและหน่วยงานมีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.4.1 กาหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนด
2.4.2 จัดหา ปรับเกลี่ย และแจกจ่ายครุภัณฑ์ฯ ตามข้อ 2.4.1
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
2.4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงต่อการใช้ประโยชน์มีความสะดวกง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและ
สามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจ
เป้าประสงค์ :
3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนด
เป้าประสงค์ :
3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความพึงพอใจ
กลยุทธ์
3.2.1 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณความดี
แก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการตารวจ
3.2.2 สนับสนุนเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับประชาชนและเครือข่าย
ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม
3.2.3 ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการประเมินผลการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้มี
ความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเหมาะสม
กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์ :
3.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เอื้อต่อการเข้ามา
มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
กลยุทธ์
3.3.1 บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้มีการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
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3.3.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งและข้อบังคับต่างๆ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน
3.4 หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน
3.4.1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจและเป้าหมายการทางาน
ของหน่วยงานทุกระดับให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ทางานตามแนวคิด Community Policing
3.4.2 จัดทาฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน
อาสาสมัครเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน ประเภทและชนิดของ
กิจกรรมที่ดาเนินการและให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่น ๆ
3.4.3 ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ :
4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
4.1.1 การบริหารที่มุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
4.1.2 พัฒนาระบบการจัดทาแผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อนติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
4.1.3 พัฒนาองค์การและโครงสร้างองค์การให้มีความสอดคล้อง
ต่อความเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ :
4.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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 เพื่อให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี
4.2.6 จัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์การ

51
4.2.7 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง
เพื่อให้คนดีและคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
4.2.8 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
4.2.9 ส่งเสริม แนะนา ฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะทางด้านวิชาชีพ
และการดารงชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร
ก่อนเกษียณอายุราชการ
4.2.10 สร้างจิตสานึกของบุคลากรให้ทุ่มเทและอุทิศตนในการทางาน
โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการทางาน
เพื่อให้ผลงานมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ :
4.3 กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
4.3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านการตรวจราชการ
4.3.2 กาหนดแผนการจัดหาและทดแทนสถานที่ทาการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่จาเป็นและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
4.3.3 สร้างจิตสานึกของบุคลากรในการใช้งบประมาณ ทรัพย์สินและสิ่งของหลวง
เป้าประสงค์ :
4.4 ข้าราชการตารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนาระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
4.4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
4.4.2 พัฒนารูปแบบ วิธีการและวางระบบในการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ครอบคลุมและต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ
4.4.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม
2.11.5 นโยบายการบริหารราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ
ภายใต้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล และกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง านตาม
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มี
มติเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้กาหนด
นโยบายบริหารราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้ถือเป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่วนที่จะต้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) การพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1) ให้ถือว่าการถวายความปลอดภัย เป็นภารกิจสาคัญสูงสุด โดยให้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2557 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
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1.2) รณรงค์ เสริมสร้าง และปลูกฝังจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม
1.3) พัฒนาการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อสถาบัน
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ สังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสถาบันและให้มีการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
1.4) กาหนดให้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
1.5) ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มกาลังความสามารถ
2) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
2.1) พั ฒ นาระบบด้ า นการข่ า ว ให้ มี ก ารบู ร ณาการและประสานการปฏิ บั ติ
ร่วมกับหน่วยงาน ด้านการข่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและนาข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้
ประกอบการกาหนดแผนการปฏิบัติและมาตรการต่างๆ
2.2) พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้กับหน่วย
ปฏิบัติระดับกองบัญชาการทุกแห่ง รวมตลอดไปถึงหน่วยงานระดับกองบังคับการ
2.3) กาหนดมาตรการและขั้นตอนการบริหารเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ให้
ชัดเจนเป็นระบบ และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา โดยให้มีการซัก ซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
2.4) บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 รวม
ตลอดถึงประกาศคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.5) พัฒนาระบบการตรวจสอบบุคคลเข้า–ออกราชอาณาจักรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคง การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
2.6) ก าหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษาความปลอด ภั ย ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้
นักท่องเที่ยวถูกฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบและเกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.7) การแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ น้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ
หลั กปรั ช ญา “เศรษฐกิจ พอเพีย ง” เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มุ่ง เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจและ
แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนผู้นาท้องถิ่นและผู้นาศาสนาในพื้นที่
2.8) การแก้ไขปัญหาการจราจร มุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของ
องค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และจัดให้มีการควบคุมและสั่งการจราจรในภาพรวมของพื้นที่
ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดให้เป็นแบบบูรณาการสอดประสานกันแต่ละพื้นที่
3) การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน
ให้กับข้าราชการตารวจ ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน ความว่า...
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“การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ
เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทาการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น
แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย
ให้ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าแผ่นดินในท้องที่นั้น
อยู่เย็นเป็นสุขพอควร”
3.1) มุ่ งเน้ นการป้ องกั นอาชญากรรมเป็ นเป้ าประสงค์ ห ลั ก ด้ ว ยการควบคุ ม
อาชญากรรม ทั้งในมิติของอัตราการเกิดเหตุและระดับความรุนแรงของการเกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนรู้สึก
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยลง และหากเกิดคดีขึ้น ต้องเร่งจับกุมให้ได้โดยเร็ว
3.2) การปฏิบัติของตารวจ ต้อ งทาให้เป็นหลักประกันด้านความปลอดภัยและ
ความยุติธรรม ที่มีมาตรฐานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคเอกชน และประชาชนที่ส่วนร่วมในกิจการตารวจ
3.3) การควบคุ ม สถานที่ เ สี่ ย ง แหล่ ง มั่ ว สุ ม รวมทั้ ง แหล่ ง อบายมุ ข ต่ า งๆ ให้
ดาเนินการตามนโยบาย การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
และให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
3.4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงานของงานสืบสวน งานสอบสวน งาน
นิติวิทยาศาสตร์ และงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งระบบ
3.5) จัดทาฐานข้อมูลด้านการสืบสวน เช่น แผนประทุษกรรม ประวัติผู้ต้องหา
หมายจับ เป็นต้น ให้เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ และให้ทุกหน่วยสร้างเครื่องมือสืบสวนล่ วงหน้าไว้ให้ครบถ้วน
เช่น จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การเชื่อมสัญญาณกล้อง และข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ เป็นต้น
3.6) จั ดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาคนหาย/เด็กหายพลั ดหลงและ
ศพนิรนามเพื่อให้มีการตรวจสอบ ติดตามคนหาย เด็กพลัดหลง หรือศพนิ รนาม และมีการประสานงานกับ
หน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
3.7) ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
เช่น การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้า มนุษย์ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น
4) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
4.1) มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับ
โดยให้มีการซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุก
ราย ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
4.2) ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์
และการฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของ
เครือข่ายขบวนการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด

54
4.3) จัดระบบการเร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดียาเสพติด
โดยให้ ม อบหมายข้ า ราชการต ารวจสื บ สวนติ ด ตามจั บ กุ มตามหมายจั บ แต่ ล ะหมายให้ ชัด เจน และให้
ผู้บังคับบัญชาควบคุม กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4.4) มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นที่ตามแนว
ชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษา
ต่างๆ
4.5) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการ
ด้านการป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อ
ตัดวงจรการค้ายาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
4.6) เสริ ม สร้ างความร่ ว มมือ กับ นานาประเทศในการแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
4.7) ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจ
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
5) การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจในยุคประชาคมอาเซียน
5.1) ปรั บ รื้ อ ระบบงานของต ารวจทั้ ง ระบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานทั้งระบบ
5.2) พัฒนาศักยภาพของข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่นๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายอาคาร สถานที่ทาการ รวมตลอดถึง
ยานพาหนะต่างๆ ของตารวจให้มีรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานสากล
5.3) สร้ า งเครื อ ข่ า ยในทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ
แลกเปลี่ย นองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของตารวจ
5.4) จัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและกาหนดช่องทางในการประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
หยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.5) ผลั ก ดั น ให้ จั ด ส่ ง ข้ า ราชการต ารวจไปท าหน้ า ที่ ผู้ ป ระสานงานประจ า
สถานทูตต่างๆ ให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศอื่นๆ
5.6) การให้บริการประชาชน ต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และ
เป็นธรรม เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558
5.7) ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ยุคประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล
6) การเสริมสร้างความสามัคคีและการบารุงขวัญข้าราชการตารวจ
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช รัชกาลที่ 9 ในพิธี
ประดับยศนายตารวจชั้นนายพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2519 ความว่า...
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“สามัคคี คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง”
6.1) พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ต ารวจให้ มี ค วามสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ โดย
ไม่ให้เป็นภาระ ของข้าราชการตารวจต้องนาเงินส่วนตัวไปจัดซื้อจัดหามาใช้ในราชการกันเอง
6.2) ปรับปรุงสวัสดิการของตารวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน โครงการอาหาร
กลางวัน การรักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการตารวจมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่
ได้ อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
6.3) ให้ มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
6.4) จัดให้มีศูนย์ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือข้าราชการตารวจที่ถูกฟ้องร้อง
ดาเนินคดีทั้งทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และทางวินัย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่

2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
ไกรวิน วัฒ นสิน (2546) ศึกษาเรื่อง “ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนที่พัก
อาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความหวาดกลัวและปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนแออัดคลองเตย ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่มีร ะดับ ความหวาดกลั วภัยอาชญากรรมและอาชญากรรมที่ห วาดกลั ว มากที่สุด คือ
เพลิ ง ไหม้ โ ดยประมาท การลอบวางเพลิ ง และชิ ง ทรั พ ย์ โดยสาเหตุ ข องอาชญากรรมเกิ ด จากกลุ่ ม
ผู้เสพและค้ายาเสพติดในชุมชน
ชวลิต อนันตรังสี (2546) ได้ศึกษา “ทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมของตารวจในเขตสถานีต ารวจภู ธ รอ าเภอนครชั ย ศรี จั งหวั ด นครปฐม ”
โดยผลการวิ จั ย พบว่ า อายุ ระดั บ การศึ กษา อาชี พ การมี ประสบการณ์ ท างตรงกั บต ารวจ และการมี
ประสบการณ์ ทางอ้ อมกั บต ารวจที่แตกต่างกันจะมีทั ศนคติ ต่อการปฏิ บัติ หน้ าที่ ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้
1) อายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุน้อย มีทัศนคติต่อการปฏิบัติห น้าที่ในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมทางบวกมากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีอายุมาก
2) ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีมีทัศนคติ
ต่อการปฏิบัติห น้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมในทางบวก น้อยกว่ากลุ่ มประชาชนที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
3) อาชีพ พบว่า กลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ มีทัศนคติต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในทางบวก มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง
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4) การมี ป ระสบการณ์ ท างตรงกั บ ต ารวจ พบว่ า กลุ่ ม ประชาชนที่ มี ป ระสบการณ์
ทางตรงกับตารวจบ่อยครั้ง จะมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ทางบวก มากกว่ากลุ่มประชาชนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางตรงกับตารวจ
5) การมีป ระสบการณ์ ทางอ้ อมกับ ต ารวจ พบว่า กลุ่ ม ประชาชนที่มี ป ระสบการณ์
ทางอ้อมกับตารวจบ่อยครั้ง จะมีทัศนคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ทางบวก มากกว่ากลุ่มประชาชนที่มีประสบการณ์ทางอ้อมกับตารวจนาน ๆ ครั้ง
เอกพงศ์ อมรมุนีพงศ์ (2548) ศึกษาเรื่อง “ความหวาดกลัวอาชญากรรมและความคาดหวัง
ของนั กท่องเที่ย วต่อตารวจท่องเที่ย ว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหวาดกลั ว อาชญากรรมและ
ความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ มี ต่ อ ต ารวจท่ อ งเที่ ย วไทย และศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความหวาดกลั ว อาชญากรรม ทั้ง นี้ ก ลุ่ ม ประชากรที่ศึ ก ษาเป็ น นั กท่ อ งเที่ ย วที่เ ดิ น ทางเข้ ามาท่ องเที่ ย ว
ในประเทศไทยและพักอาศัยอยู่ที่จังหวั ดเชียงใหม่และเชียงราย ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มี ค วามหวาดกลั ว อาชญากรรมประเภทประทุ ษ ร้ า ยต่ อ ชี วิ ต และร่ า งกายในระดั บ สู ง รองลงมาคื อ
ด้านทรัพย์สินและการรบเร้า รบกวน และมีความหวาดกลัวการถูกฉ้อโกงในระดับต่า ในด้านความคาดหวัง
ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อตารวจท่องเที่ยวในเรื่องการประสานงาน
พฤติกรรมการแสดงออก ภาพลักษณ์และการบริการในระดับปานกลาง และจานวนครั้งที่มาท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์ต่อความหวาดกลัวอาชญากรรมทั้งนี้ได้เสนอว่าควรมีการจัดตารวจท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิง เพิ่ม
จุดตรวจหรือศูนย์ตารวจท่องเที่ยว หรือตั้งตารวจท่องเที่ยวชุมชน มีเอกสารหรือมีคู่มือขนาดเล็ กในการ
ป้องกันตนเองแจกจ่ายแก่นักท่องเที่ยว
กมล จั น ทร์ เพ็ญ (2550) ได้ศึ กษา “ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ การปฏิ บัติห น้า ที่
ของเจ้าหน้าที่ตารวจสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตารวจนครบาลดอนเมือง” โดยผลการวิจัย
พบว่า
1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจสาย
งานป้องกันและปราบปรามของสถานีตารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001
4. ประชาชนที่มีอาชีพหลักต่างกันมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานีตารวจนครบาลดอนเมืองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ศุภเดช วรรณกูล(2550) ได้ศึกษา “ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของราษฎรอาสาสมัคร
ตารวจชุมชน” (ตชต.) ในสังกัดสถานีตารวจภูธรอาเภอพระนครศรีอยุธยา โดยผลการวิจัยพบว่า ราษฎร
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อาสาสมัครตารวจชุมชน (ตชต.) ในสังกัดสถานีตารวจภูธรอาเภอพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ ระยะเวลา
ในการเป็นราษฎรอาสาสมัครตารวจชุมชน (ตชต.) การปฏิบัติงานร่วมกับตารวจและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ราษฎรอาสาสมัครตารวจชุมชน (ตชต.) ที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีระดับความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ประเทือง อ้นทอง (2550) ได้ศึกษา “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
สถานีตารวจเพื่อประชาชน สถานีตารวจนครบาลคันนายาว กรุงเทพมหานคร” โดยผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการสถานี
ตารวจเพื่อประชาชน สถานีตารวจนครบาลคันนายาว กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
1.2 จาแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ในข้อ เมื่อได้รับแจ้งเหตุสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุทันที และ มีการจัดเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์
คอยอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อบนสถานีตารวจอยู่ตลอดเวลาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.05 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
1.3 จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพย์สิน ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และด้านการอานวยความ
ยุติธรรมทางอาญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
1.4 จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่
เมื่อพิจารณารายข้อ ด้านการควบคุมและจัดการจราจรแตกต่างกัน ในข้อ มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่อ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจราจรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
1.5 จ าแนกตามเขตที่ พั ก อาศั ย ปั จ จุ บั น โดยภาพรวม รายด้ า นและรายข้ อ
ไม่แตกต่างกัน
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการสถานี
ตารวจเพื่อประชาชน สถานีตารวจนครบาลคันนายาว กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม ประสบการณ์เกี่ยวกับ
การมาขอรับบริการ
2.1 จาแนกตามประชาชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการมาขอรับบริ การในรอบ
1 ปี ที่ผ่านมา โดยภาพรวมรายด้าน และรายข้อไม่แตกต่างกัน
2.2 จาแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับการมาขอรับบริการคดีอาญาโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการสถานีตารวจ จานวน 6 ด้าน รวม 13 ข้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
2.3 จาแนกตามประสบการณ์เกี่ยวกับการมาขอรับบริการที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญา
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
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มนันยา สัมมเสถียร (2552) ศึกษาเรื่อง “ความรู้สึกหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของผู้สูงอายุ ใน
เขตเทศบาลนครนครปฐม” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู้ สึ ก หวาดกลั ว ต่ อ อาชญากรรม
ของผู้สู งอายุ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าสภาพสั งคมในเขตเทศบาลนครนครปฐม
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเป็นเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลให้สภาพปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครปฐมมีความรู้สึกหวาดกลัว อาชญากรรมด้านร่างกายมากที่สุด อันเนื่อง
มาจากความคิดเห็นว่าตนเองมีส มรรถภาพร่างกายที่ลดลง เชื่องช้า และไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารได้ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วทาให้เกิดความหวาดกลัวหากเกิดเหตุ
อาชญากรรมขึ้ น จะไม่ ส ามารถขอความช่ ว ยเหลื อ ได้ ทั้ ง นี้ พ ฤติ ก รรมของผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาล
นครนครปฐมจะไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืน ไม่กล้าอยู่บ้านตามลาพัง และยังมีความรู้สึกหวาดกลัว
มากขึ้นเมื่อเคยพบหรือได้ยินว่ามีเหตุอาชญากรรมเกิ ดขึ้นกับผู้สูงอายุคนอื่นทาให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึก
หวาดระแวงและกลัวว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับตนเอง ทั้งนี้ได้มีการสร้างความร่วมมือด้านการสร้างชุมชน
สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม
ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง การนากลยุทธ์แบบ Community
policing มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตเมือง : กรณีศึกษาชุมชนในเขตลาดพร้าว
บางนา และบางพลัด กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ
และรูปแบบวิธีการเกี่ยวกับ Community policing ของประเทศไทย รวมทั้งความเป็นไปได้ และรูปแบบที่
เหมาะสมของการที่จะนากลยุ ทธ์แบบ Community policing (ตารวจผู้ รับใช้ชุมชน) มาประยุกต์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมเมืองโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้จะ
ทาการศึกษาวิจัยเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการชุมชนที่ประจาในชุมชนต่างๆ ในเขตลาดพร้าว บางนา และเขต
บางพลัด ในลักษณะการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 226 คน รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจทั้งชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนที่มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับตารวจชุมชน
สั มพัน ธ์มาไม่น้ อยกว่า 2 ปี ในสถานีตารวจในท้องที่ดังกล่ าวจานวนทั้ง สิ้ น 10 นาย จากผลการศึกษา
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นส่วนสาคัญในการหารูปแบบกลยุทธ์ตารวจชุมชนที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตเมืองดังเช่นกรุงเทพมหานครนี้ ได้แก่ (1) ประชาชนในชุมชน
และ (2) หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น
เป็นต้น สาหรับกิจกรรม/ การดาเนินงานที่เหมาะสมของรูปแบบกลยุทธ์ตารวจชุมชนนี้ ควรเป็นกิจกรรมที่
ประชาชนและชุม ชนเป็นแกนกลางในการวิเคราะห์ปัญหา การวางนโยบาย การบริหารงานการและการ
ดาเนินกิจกรรม เนื่องจากประชาชนในชุมชน จะเป็นผู้ที่รับทราบปัญหาของชุมชนตนเองอย่างถ่องแท้ที่สุด
แต่ทั้งนี้การแบกรับภาระทางด้านงบประมาณของประชาชนชุมชนหรือของชุมชนเองจะต้องอยู่ในระดับต่า
หรือต้องอยู่ในระดับที่ประชาชนสามารถรับเป็นภาระอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ นอกจากนี้แล้วการดาเนิน
กิจกรรมตารวจชุมชนบางกิจกรรมจาเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ และการประสานความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านงบประมาณและบุคลากรในการดาเนินกิจกรรม
อุนิษา เลิศโตมรสกุล และคณะ (2553) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรม การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง
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เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้น
การศึกษาเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ดาเนินการติดตั้งโดยสถานีตารวจในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการค้นคว้าเชิงเอกสาร การเก็บข้อมูลจากสถานีตารวจนครบาลจานวน 10 แห่ง รวมทั้ง
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ อัยการและผู้พิพากษาผลการศึก ษาพบว่า ประสิทธิภาพในการป้องกัน และ
ปราบปรามอาชญากรรมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จาเป็นได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ได้แก่ จานวน
กล้องโทรทัศน์วงปิดที่ควรมีการติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ คุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด การดูแล
และบารุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สาหรับปัญหาและอุปสรรคในการใช้กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด
(CCTV) ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พบว่าสถานีตารวจมีปัญหาด้ านงบประมาณการขาด
ความต่ อ เนื่ อ งในนโยบายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ บ ริ ห าร การขาดการบ ารุ ง รั ก ษาและขาดผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ในด้ า นนี้ ดั ง นั้ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด ให้ ส ามารถป้ อ งกั น
และปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้ นโดยมีกฎหมายรองรับ มี
การพั ฒ นาผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด การใช้ เ ทคโนโลยี อื่ น ๆ เพื่ อ เสริ ม การท างาน
ของกล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด เช่น โปรแกรมตรวจจับวัตถุต้องสงสั ยจากภาพของกล้องโทรทัศน์ว งจรปิด
การแสวงหาความร่วมมือกับเอกชนในการติดตั้งกล้องและใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งการออกแนวทางปฏิบัติใน
การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (THE CCTV CODE OF PRACTICE) ในลักษณะที่เป็นกฎหมาย เพื่อรองรับ
การใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ณัฐวิทย์ ใจชมชื่น (2556) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ ข องประชาชนในพื้ น ที่ส ถานี ตารวจนครบาลประชาชื่ น ” โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษา
ถึงระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของประชาชนและศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อความหวาดกลั ว ภัย อาชญากรรมเกี่ ยวกับ ทรัพ ย์ของประชาชน กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ง นี้
คือ ประชาชนที่พักอาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจนครบาลประชาชื่น ผลการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ระดับความรู้สึก
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับความรู้สึก
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ ที่พักอาศัยและรายได้ พบว่า ลักษณะ
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น
ส่วนระดับการศึกษาและบ้านพัก อาคาร ร้านค้าหรือที่พักใช้อุปกรณ์พิเศษสาหรับป้องกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์
ที่แตกต่างกันมีระดับความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์แตกต่างกัน
กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง” ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม
ของประชาชนในหมู่บ้านเมืองเอก ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดั บ ความหวาดกลั ว ต่ ออาชญากรรม และความแตกต่ า งของระดั บ ความหวาดกลั ว ต่ อ อาชญากรรม
ของประชาชนในหมู่บ้านเมืองเอก รวมถึงความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรม ตลอดจน
สาเหตุของปัญหาดังกล่าวในหมู่บ้านเมืองเอก ผลการวิจัยพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในรอบ 1 ปี
ที่ ผ่ า นมา ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ อาชญากรรมกั บ ตนเองและคนในครอบครั ว ภายในหมู่ บ้ า น
เมืองเอก แต่รับทราบถึงปัญหาอาชญากรรมกับคนอื่นภายในหมู่บ้านเมืองเอก 1-2 ครั้ง และมีภาพรวมระดับ

60
ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอกอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าในอนาคตจะถูก
ข่มขืนหรือกระทาชาเราในหมู่บ้านเมืองเอก มากที่สุด การวิเคราะห์เปรียบเทีย บระดับความหวาดกลัวต่อ
อาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอก พบว่า เพศ, ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอก และ
การรั บ ทราบถึ ง ปั ญ หาอาชญากรรมในหมู่ บ้ า นเมื อ งเอกแตกต่ า งกั น ท าให้ มีร ะดั บ ความหวาดกลั ว ต่ อ
อาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอก แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การลักทรัพย์
เป็นปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรงมากที่สุดในหมู่บ้านเมืองเอก และมีความคิดเห็นว่าสาเหตุสาคัญของ
ปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านเมืองเอกน่าจะเกิดจากการมีสถานเริงรมย์ มากที่สุด
ศักดา หาญยุทธ และกิตติพรต เหลืองวิไล (2557) ได้ศึกษา “การปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารวจ กองกากับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตารวจนครบาล” โดยผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ กองกากับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการตารวจนครบาล 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ลักษณะหน้าที่การงาน และด้านความก้าวหน้าและการยอมรับในการปฏิบัติงาน ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนตามลาดับ
สุวัตถิ์ ไกรสกุล และจุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน (2558) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ โรงพักเพื่อประชาชนของสถานีตารวจภูธร บางศรีเมือง จังหวัด
นนทบุรี” โดยผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของสถานีตารวจภูธรบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ส่วนเพศ และอายุของประชาชน
ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีตารวจ
สุมิตร สุวรรณและคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง “ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน” ประจาปีบัญชี 2557 โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชน
ในฐานะผู้ เสี ย หายที่มาแจ้ ง ความร้ อ งทุก ข์ต่อ พนัก งานสอบสวนในคดี อาญาไว้ แล้ ว ไม่น้ อยกว่า 3 เดือ น
มีจ านวน 1,980 คน ส่ ว นใหญ่เป็ น เพศชาย จานวน 1,095 คน คิดเป็นร้อ ยละ 55.3อายุเฉลี่ ย 39.94 ปี
รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 19,017.29 บาท ประกอบอาชี พ รั บ จ้ า ง จ านวน 541 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.3
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 553 คนคิดเป็นร้อยละ 27.9 นับถือศาสนาพุทธ จานวน 1,748 คน
คิดเป็นร้อยละ 88.3 สถานภาพสมรสจานวน 1,285 คน คิดเป็นร้อยละ 64.9 พื้นที่อยู่อาศัยนอกชุมชนเมือง
หรือนอกเขตเทศบาล จานวน 1,057 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
เรื่ องลั กทรั พย์ จ านวน 732 คน คิดเป็นร้ อยละ 37.0 ผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนสั่ งฟ้อ ง
จานวน 731 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ประจาปีบัญชี 2557 ในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 71.2 โดยประชาชนในเขต
พื้นที่ตารวจภูธรภาค 9 มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนประจาปีบัญชี 2557 มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ ตารวจภูธรภาค 2 คิดเป็นร้อยละ 75.1 และตารวจภูธรภาค 8 คิดเป็น
ร้อยละ 74.7 ตามลาดับ นอกจากนี้ ประชาชนในเขตพื้นที่ตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ มีความเชื่อมั่นต่อ
การปฏิบั ติงานของพนั กงานสอบสวนประจาปีบัญชี 2557 มากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 90.3 รองลงมาคือ
ตารวจภูธรจังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 88.8 และตารวจภูธรจังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 88.7
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ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ (2559) ได้ศึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจ
และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้สารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พบว่า
1) ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ในภาพรวมของสานักงานตารวจ
แห่ งชาติอยู่ ที่ร้ อยละ 40.18 โดยกองบัญชาการที่มีระดับค่าเฉลี่ยความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของ
ประชาชนมากที่สุด คือ บช.น. คิดเป็นร้อยละ 44.27 และกองบัญชาการที่มีระดับค่าเฉลี่ยความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรมของประชาชนน้อยที่สุ ด คือ ตารวจภูธรภาค 4 คิ ดเป็นร้อยละ 33.29 ส่ วนกองบังคับการ
ที่มีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมากที่สุด คือ ตารวจภูธรจังหวัดปัตตานี คิดเป็น
ร้อยละ 48.70 และกองบังคับการที่มีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนน้อยที่สุด คือ
ตารวจภูธรจังหวัดแพร่ คิดเป็นร้อยละ 30.02
2) ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ในภาพรวมของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติอยู่ที่ร้อยละ 72.79 โดยกองบัญชาการที่มีระดับค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของตารวจมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 7 คิดเป็นร้อยละ 76.21 และกองบัญชาการที่ มีระดับ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 5 คิดเป็นร้อยละ
69.21 ส่วนกองบังคับการที่มีระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจมากที่สุด คือ
ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.49 และกองบั ง คั บ การที่ มี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรจังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 64.69
3) ความรู้สึ กการมีส่ว นร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุ มชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย ในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติอยู่ที่ร้อยละ
79.87 โดยกองบัญชาการที่มีระดับความรู้สึกการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัยมากที่สุดคือ ตารวจภูธรภาค 4 คิดเป็นร้อยละ
85.30 และกองบัญชาการที่มีระดับความรู้สึกการมี ส่วนร่วมรวมทั้งหมดน้อยที่สุด คือ ศชต. คิดเป็นร้อยละ
61.67 ส่ ว นกองบั งคั บ การที่ มี ร ะดับ การมี ส่ ว นร่ว มของสมาชิก ชุ ม ชน มากที่ สุ ด คื อ ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด
หนองคาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92.63 และกองบั ง คั บ การที่ มี ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ชุ ม ชนรวม
น้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 48.72
4) ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ ในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติอยู่ที่ร้อยละ 60.90 โดยกองบัญชาการที่มีระดับ
ความคิ ด เห็ น หรื อความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ ยวกั บการมี คุ ณธรรมจริ ยธรรมของข้ าราชการต ารวจ
มากที่สุ ดคือ ตารวจภูธรภาค 8 คิดเป็นร้อยละ 65.42 และกองบัญชาการที่มีระดับความคิดเห็ นด้านนี้
น้อยที่สุ ด คือ ตารวจภูธ รภาค 9 คิดเป็นร้อยละ 55.91 ส่ ว นกองบังคับการที่มีระดับความคิดเห็ นหรือ
ความพึง พอใจของประชาชนเกี่ย วกับการมี คุณธรรม จริยธรรมของข้ าราชการตารวจรวมมากที่สุ ด คื อ
ตารวจภูธรจังหวัดแพร่ คิดเป็นร้อยละ 72.02 และกองบังคับการที่มีระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจรวมน้อยที่สุด คือ ตาวจภู ธรจังหวัด
ตรัง คิดเป็นร้อยละ 51.56
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5) ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ ในภาพรวมของสานักงานตารวจแห่งชาติอยู่ที่ ร้อยละ 62.39 โดยกองบัญชาการที่มี
ระดับความคิดเห็ นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้ง ด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ตารวจมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 4 คิดเป็นร้อยละ 67.84 และกองบัญชาการที่มีระดับความคิดเห็นด้าน
นี้น้อยที่สุด คือ บช.น. คิดเป็นร้อยละ 55.92 ส่วนกองบังคับการที่มีระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับ การตั้งด่านตรวจ จุ ดตรวจและจุดสกัดของตารวจมากที่สุด คือ ตารวจภูธรจังหวัด
แพร่ คิดเป็ นร้ อยละ 73.16 และกองบังคับการที่มีระดับความคิดเห็ นหรือความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจน้อยที่สุด คือ บก.น.9 คิดเป็นร้อยละ 52.43
คมสัน สุขมาก (2559) ได้ศึ กษาเรื่อง “หลักนิติธรรม กับการอานวยความยุติธรรมทางอาญา
ของพนักงานสอบสวน” ผลการวิจัยพบว่า ในการอานวยความยุติธรรมทางอาญาในงานสอบสวน พนักงาน
สอบสวนที่ดีต้องมีจรรยาบรรณ ยึดหลักกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม การดาเนินการจะต้องมี
ความโปร่งใส สุจริต รวดเร็ว เสมอภาค และเที่ยงธรรม อย่างแท้จริงโดยยึดหลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควบคู่ไปกับการรักษาความสงบสุขของสังคมและ
พัฒนาพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมต่อการ ดารงไว้ซึ่งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กร ต้นธารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ทั้งนี้ในสภาพสังคม และการทางานใน
ปัจจุบัน มิอาจปฏิเสธได้ว่า พนักงานสอบสวนก็มีความต้องการความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่และมี
สถานภาพที่ ดี ใ นองค์ ก ร หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาก็ อ าจจะเกิ ด ผลกระทบต่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะการพิจารณาความดี ความชอบเป็นอานาจของผู้บังคับบัญชา ใน
ระดับที่เหนือกว่าจึงทาให้การทางานของพนักงานสอบสวนขาดความเป็นอิสระในการดาเนินคดีที่แท้จริง
บางครั้งต้องทางานภายใต้ข้อจากัดของผู้บังคับบัญชา ซึ่งบางคนขาดคุณธรรม ไม่มีความรู้ ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ด้านการสอบสวนทาให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ดังนั้น เพื่อให้การอานวยความ
ยุ ติธ รรมทางอาญาของพนั กงานสอบสวน เป็นไปด้ว ยความถู กต้อง บริสุ ทธิ์ ยุติธ รรม ถูกต้องตามหลั ก
กฎหมาย และสอดคล้ อง กับ หลั ก นิ ติ ธ รรมควรมี การปลู กฝั งจิ ตส าานึ กให้ ยึด หลั ก นิติ ธ รรม อุดมการณ์
จรรยาบรรณ และยึดหลักกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
งานวิจัยต่างประเทศ
Cao & Zhao (2005) ได้ ศึ ก ษา “ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจในประเทศแถบลาติ น
อเมริกา” โดยผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่แต่งงานแล้ว หรือมีการจ้างงาน จะมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตารวจ
สูงกว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือไม่มีการจ้างงาน ส่วนในเรื่องของรายได้พบว่า บุคคลที่มีรายได้สูงจะมี ความ
เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในระดับต่า สาหรับในเรื่องของเพศและชนชั้นทางสังคมยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่าเพศ
ใดหรือชนชั้นสังคมกลุ่มใด มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจมากกว่ากัน นอกจากนี้ยังพบว่า ความเชื่อมั่นใน
ระบบการเมือง (trust in political system) ยังเป็นตัวแปรบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ตารวจได้ดีที่สุด
อีกด้วย
Daniel Larsson (2009) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความหวาดกลั ว อาชญากรรมของคนยากจนใน
ประเทศสหราชอาณาจั ก รและสวี เ ดน (Fear of Crime Among the Poor in Britain and Sweden) โดย
งานวิจัยนี้ได้ทาการตรวจสอบว่าเหตุใดคนยากจนจะยิ่งกลัวอาชญากรรมมากกว่ากว่าผู้ที่ไม่มีฐานะยากจนใน
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สหราชอาณาจักรและสวีเดน วัตถุประสงค์คื อการอธิบายและตีความกลัวของอาชญากรรมเป็นผลมาจาก
ความยากจนเน้นความแตกต่างตามบริบทและสถาบัน ผลการวิจัยพบว่า คนที่มีฐานะยากจนจะมีความกลัว
ภัยอาชญากรรมมากกว่าคนที่มีฐานะไม่ยากจน ซึ่งในประเทศสหราชอาณาจักร คนที่มีฐานะยากจนได้กลัว
ภัย อาชญากรรมมากกว่าคนที่ไม่มีฐ านะยากจน เป็นผลมาจากช่องว่างของพวกเขาในตลาดแรงงานใน
ประเทศสวีเดน ผลการวิจัยไม่พบว่า ทาไมคนที่มีฐานะยากจนมีความกลัวภัยอาชญากรรมมากขึ้น ยิ่งกว่านั้น
ผลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า ประเทศสวี เ ดนความกลั ว ภั ย อาชญากรรมขึ้ น อยู่ กั บ ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อาชญากรรม (experience of crime) ในขณะที่ในสหราชอาณาจักรความกลัวภัยอาชญากรรมโดยทั่วไป
เพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับช่องว่างในตลาดแรงงาน (vulnerability in the labor market)
Kathleen, Matt and Alex (2009) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “เพศ เหยื่ อ อาชญากรรมและความกลั ว
อาชญากรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างการตกเป็นเหยื่อและความหวาดกลั ว
อาชญากรรมในกลุ่มนักเรียนมหาวิทยาลั ย และเพื่อศึกษารูปแบบของความสัมพันธ์กับการตกเป็นเหยื่อ
ในสี่ ลั กษณะ ได้แก่ การถูกลอบตาม การทาร้ายทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และการถูกทาร้าย
โดยคู่รักหรือคนใกล้ชิด ผลการศึกษาพบว่าเพศหญิงจะตกเป็นเหยื่อและรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมากกว่า
เพศชาย นอกจากนี้บุคคลที่เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจะมีความหวาดกลัวอาชญากรรมอย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบว่า ช่วงระยะเวลามีความสัมพันธ์ ต่อการตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมและความหวาดกลัวอาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย
Kumaravelu and Murugesan (2009) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความหวาดกลั ว การตกเป็ น เหยื่ อ
อาชญากรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในอินเดียและญี่ปุ่น ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ระดับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหวาดกลัวการตกเป็นเหยื่ออาญากรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
อิ น เดี ย และญี่ ปุ่ น ทั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาตั้ ง สมมติ ฐ านในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเทศที่ อ ยู่ อ าศั ย ลั ก ษณะ
ทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละสั ง คม สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และประสบการณ์ ก ารตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรม
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความหวาดกลั ว การตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ
ของความหวาดกลั ว การตกเป็ น เหยื่ อ อาชญากรรมของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อิ น เดี ย และญี่ ปุ่ น
มีความแตกต่างกัน อย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหวาดกลั ว การตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของกลุ่ มตั ว อย่ า ง ได้ แก่ เพศ อายุ สถานที่พั กอาศั ย และประสบการณ์ การตกเป็น เหยื่ อ
อาชญากรรม
Karen A. Snedker (2010) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จั ย แวดล้ อ มในบริ เ วณที่ พั ก อาศั ย และความ
หวาดกลัวอาชญากรรม กรณีศึกษาใหม่ในแง่ของเพศที่แตกต่าง” Neighborhood Conditions and fear
of crime : A Reconsideration of sex difference ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความหวาดกลั ว
อาชญากรรม และเพื่อศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงของความหวาดกลัวอาชญากรรมรวมทั้งศึกษาปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรมร้ายแรงในบริเวณที่พักอาศัย ได้แก่ ความผิดปกติทางกายภาพและความ
ไร้ ร ะเบี ย บของสั งคมโดยศึก ษาจากกลุ่ มตั ว อย่ างเพศหญิง และเพศชายจากข้อมู ล ของ The Bureau of
Justice Statistics Criminal Victimization and Perception of Community Safely และใช้ ส ถิ ติ ก าร
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุโลจิสติกส์อเนกนาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงจะ
แสดงออกถึงความหวาดกลัวอาชญากรรมในระดับที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิง จะตระหนักรู้ถึงภัยอันตราย
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จากความผิดทางกายภาพและความไร้ระเบียบของสังคมได้มากกว่าเพศชาย ดังนั้นเพศหญิงจึงมีความ
หวาดกลัวอาชญากรรมในระดับที่สูงกว่าเพศชาย
Lincoln Fry (2013) ได้ศึ กษา “ความไว้ วางใจต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศแอฟริกาใต้ ”
โดยผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อใจระหว่างบุคคลและการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ
ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศแอฟริกาใต้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหากระดับความเชื่อใจ
ระหว่างบุคคลมีมาก ประกอบกับมีการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตมีน้อย ก็จะยิ่งสร้างความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่
มากขึ้น นอกจากนี้ ร ะดับ ความยากจนและเชื้อชาติ ยังมีอิทธิพลต่อความไว้ว างใจต่อเจ้าหน้าที่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Christine Boomsma, Linda Steg (2014) ศึกษาเรื่อง “ความรู้สึกปลอดภัยในที่มืดเมื่อต้อง
ติดอยู่ในบริเวณที่ไม่มีทางหนี ระดับความสว่างของแสงไฟ และเพศเกี่ยวกับความรู้สึกปลอดภัยที่ยอมรับได้
ในนโยบายด้ า นแสง” (Feeling Safe in the Dark Examining the Effect of Entrapment, Lighting
Levels, and Gender on Feelings of Safety and Lighting Policy Acceptability) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องระดั บ ความสว่ า งของแสงไฟกั บ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ของประชาชนผู้ ใ ช้ ถ นน
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกปลอดภัย รวมทั้งเพื่อศึกษาความสามารถในการตระหนักรู้และการ
ยอมรับเกี่ยวกับอาชญากรรม ซึ่งมีสมมติฐานในการศึกษา คือปัจจัยทางด้านกายภาพ ได้แก่ ความสว่างของ
แสงไฟและพื้นที่ที่จากัดทางหนี และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ มีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยเมื่อระดับความ
สว่างต่า โดยทาการเก็บข้อมูลจากบุคคลผู้ใช้ถนน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีความรู้สึกปลอดภัย
ต่า เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีแสงไฟส่องสว่างน้อย แต่จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จากัดทางหนี
นอกจากนี้เพศหญิงจะตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยน้อยกว่าเพศชาย แต่อย่างไรก็ตามทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงจะตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในบริเวณที่แสงไฟส่องสว่างน้อยในระดับที่ไม่แตกต่างกัน
Steinmetz, N.M. และ Austin, D.M. (2014) ศึ กษาเรื่ อ ง “ความหวาดกลั ว ในการตกเป็ น
เหยื่ออาชญากรรมในมหาวิทยาลัย ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพด้านสถานที่ตั้งและปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ” Fear of Criminal Victimization on a College Campus: A Visual and Survey
Analysis of Location and Demographic Factors ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความหวาดกลั ว
อาชญากรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยทางกายภาพด้านสถานที่ตั้งและปัจ จัยทางด้านประชากรศาสตร์
ได้ แ ก่ เพศ แหล่ ง พั ก อาศั ย เชื้ อ ชาติ อายุ และฐานะทางสั ง คม ในการเก็ บ ร วบรวมจะใช้ ภ าพถ่ า ย
ของสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างดูและสังเกตปฏิกิริยาเกี่ยวกับความหวาดกลัว
อาชญากรรมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างจะประเมินผลเกี่ยวกับโอกาสของภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง
การหลบหนีเมื่อเกิดภัย ผลการศึกษาพบว่า เพศชายที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาภาคปกติจะ
มีความหวาดกลัวอาชญากรรมมากกว่าเพศชายที่อาศัยอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ
ส่วนนักศึกษาเพศหญิงที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย มีระดับความหวาดกลัวอาชญากรรมน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างเพศชาย สาหรับปัจจัยทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกหวาดกลัว
อาชญากรรมในบริเวณมีความเสี่ยง ได้แก่ ทางเท้าที่มีความมืด อยู่ในพื้นที่มุม ซึ่งไม่สามารถหนีได้หากเกิด
ภัยอาชญากรรม โดยผลการศึกษาสามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสถานที่ที่มีโอกาสเกิดภัยอาชญากรรม
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รวมทั้งเส้นทางหลบภัยและเส้นทางการหลบหนีเมื่อภัยอาชญากรรมขึ้น ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์ต่อความ
หวาดกลัวอาชญากรรมของนักศึกษาทั้งสิ้น
Craen & Skogan (2015) ได้ ศึ ก ษา “ความไว้ ว างใจต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจเบลเยี ย ม” โดย
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย การรับ รู้ถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การรับรู้ถึงการเพิกเฉย
ของเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายถึงความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเบลเยียมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของการรับรู้ถึงการเพิกเฉย (perceived responsiveness) ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
Nur Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจใน
ประเทศตุรกี (Public Trust in the Police in Turkey)” โดยได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้ าที่ตารวจต่อประชาชนในประเด็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equally) การให้เกียรติ
(Respectfully) และการให้ ค วามยุ ติ ธ รรม (Fairly) รวมทั้ ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
กับ ประชาชน (Cooperation with Police) ผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจในสายตาของประชาชน
มีภาพเป็นบวก ซึ่งปัจจัยที่สาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการปฏิบัติงานของตารวจคือการ
ปฏิบั ติต ามกฎหมายโดยเคร่ ง ครั ด (Legitimacy) และการปฏิบั ติงานที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ (Performance)
รวมทั้ ง การมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประชาชน ( Attitude of the police) ความเชื่ อ มั่ น
ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจจะมีอัตราสูงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรม (Crime
prevention) อัตราการลดลงของสถิติอาชญากรรมในชุมชน (Decreasing crime rates) ความสามารถใน
การจั บ กุมผู้ กระทาความผิ ด (Apprehending offenders) รวมทั้งการเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมาย
(Increasing legitimacy) นอกจากนั้ น ควรมี ม าตรการลงโทษเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ล ะเมิ ด กฎหมาย
และประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ สาธารณชนจะท าให้ ป ระชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ตารวจเพิ่มสูงขึ้น
Stacy and Nicole (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ อาชญากรรมส าหรั บ ตนเอง
และผู้อื่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยเชิงเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อความกลัว
อาชญากรรม ซึ่งทาการสั มภาษณ์ทางโทรศัพท์จากบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริกา
จ านวน 1,207 ราย และเก็ บ ข้ อ มู ล ในระดั บ ชี้ วั ด ในส่ ว นของเนื้ อ หาจากการส ารวจส ามะโนประชากร
สหรัฐอเมริกา ( the U.S. Census) การสารวจชุมชนชาวอเมริกัน ( The American Community Survey)
และข้ อมู ล จาก the Uniform Crime Report ซึ่ ง เป็น การรวบรวมข้อ มู ล สถิติ การเกิ ด อาชญากรรมจาก
สานักงานสอบสวนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (FBI) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกังวล
เกี่ยวกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นมากกว่าตัวเอง และจากการสารวจการใช้แบบจาลองโลจิตต์
(logit) ซึ่งอธิ บ ายเกี่ย วกั บ ความกังวลเกี่ ยวกับ อาชญากรรมต่อตนเองและผู้ อื่น พบว่า ผู้ ที่มี ความกังวล
เกี่ย วกับ อาชญากรรมในระดั บ มากจะจากัดพฤติกรรมการใช้ชี วิตของตนเอง มากกว่ าผู้ ที่มี ความกังวล
อาชญากรรมในระดับน้อย นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะมีความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรม
สาหรับตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นคู่สมรสหรือคนที่มีความสาคัญกับชีวิตของตน มากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจัยของ
เนื้ อหาเกี่ย วกับเพศ พบว่า พฤติกรรมการใช้อาวุธ จะมีผ ลต่อความกลัว อาชญากรรมในเพศหญิงเท่านั้น
ในขณะที่ปัจจัยทางด้านคุณภาพชีวิตจะมีความสาคัญกับเพศชายเท่านั้น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
1. แบบการวิจัย
เพื่อให้ได้ผ ลการศึกษาที่ครอบคลุ มตามวัตถุประสงค์ ทาการศึกษาโดยทาการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ตามขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจัยที่กาหนด
ประชากร คือ ประชาชนทั่ ว ไป ประชาชนในพื้ นที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่รั ฐ บาล
ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และ
นอกสถานีตารวจ, ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญา
ไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชนที่เป็น
อาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชน ในเขตพื้ น ที่ ก องบั ญ ชาการต ารวจนครบาล ต ารวจภู ธ รภาค 1 -9 และ
ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้ขนาดตัวอย่าง
จาก Taro Yamane ณ ระดับ ความเชื่อมั่น 95%ที่มีขนาดประชากรจานวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับ
ความคลาดเคลื่อน+ 3% ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,111 คน แต่เพื่อให้เกิดความคล่ องตัวและเป็น
แนวทางที่ชัดเจน จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,605 คน ยกเว้นกองบัญชาการตารวจนครบาล กลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 1,305 คน ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้ครอบคลุมประชากร
ตามหลักสถิติ อีกทั้งเพื่อให้เป็นตัวแทนประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง
รวมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 17,355 คน รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ตารางที่ 3.1 แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
บก 3 ะะ.
จานวน
จานวน น(
พื้นที่ประีบ
รวม
พื้นที่
ีนานี
รวม
).บก(
)แตาะะีนานี
ีาธารณภัย
ทั้งีิ้น
)จานวนีนานี(
บช.น.
3
9
145
1,305
1,305
ภ1.
3
9
145
1,305
300
1,605
ภ2.
3
9
145
1,305
300
1,605
ภ3.
3
9
145
1,305
300
1,605
ภ4.
3
9
145
1,305
300
1,605
ภ5.
3
9
145
1,305
300
1,605
ภ6.
3
9
145
1,305
300
1,605
ภ7.
3
9
145
1,305
300
1,605
ภ8.
3
9
145
1,305
300
1,605
ภ9.
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 พื้นที่ 1 สถานีตารวจ ทาการศึกษาจากประชาชนทั่วไป 65 คน ประชาชนที่มาใช้
บริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ 30 คน ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 20 คน ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และ
คดียาเสพติด 20 คน และประชาชนที่เป็นอาสาสมัครตารวจชุมชน 10 คน
2. การีุามตัวอยาาง
2.1 กลุ่มตัว อย่างจากประชาชนทั่ว ไป ประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ), ประชาชนในฐานะผู้เสียหายที่มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญาไว้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน, ผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด และประชาชนที่
เป็นอาสาสมัครตารวจชุมชน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยเลือก
ตัวอย่างพื้นที่ในเขตกองบัญชาการตารวจนครบาล จานวน 3 กองบังคับการตารวจนครบาลตารวจภูธร
ภาค 1-9 ตารวจภูธรภาคๆ ละ จานวน 3 ตารวจภูธรจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวน 3 ตารวจภูธรจังหวัด หลังจากนั้นเลือกตัวอย่างพื้นที่ในเขตกองบังคับการตารวจนครบาล ๆ
ละ 3 สถานีตารวจ และตารวจภูธรจังหวัด ๆ ละ 3 สถานีตารวจ และการสุ่มตัวอย่าง โดยคานึงถึงความน่าจะเป็น
(Probability Sampling) จากประชาชนในพื้นที่สถานีตารวจ ๆ ละ 145 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย โดยเลือกตัวอย่างพื้นที่
ในเขตตารวจภูธรภาค 1-9 และ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยละ 300 คน
3. เ รื่องมือ
ดาเนินการวิจัยด้วยเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ที่จัดทาขึ้นโดยที่ปรึกษาซึ่งเป็นหน่วยงาน
อิสระ (Third party) ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพทั้งความเที่ยงตรง (Validity)
และความน่าเชื่อถือ(Reliability) และต้องให้ข้าราชการตารวจกองวิจัย สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสานักงานตารวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิจารณากาหนดรูปแบบและแนวทาง
ประเมินผล
ตารางที่ 3.2 ค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
าา วาม
จานวน
นาาเชื่อนือ
แบบีอบนาม ีาวนที่
ประเด็น
ข้อ
Cronbach’s
านาม
Alpha
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน, ความคิดเห็นหรือความ
พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี
ชุดที่ 1
ภาพรวม คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการตารวจ
41
0.92
และความคิดเห็น หรือความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ
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แบบีอบนาม
ชุดที่ 1

ชุดที่ 1

ชุดที่ 1

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2
ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ีาวนที่

ประเด็น

ค่าความน่าเชื่อถือของความหวาดกลัว
ภัยอาชญากรรมของประชาชน
ค่าความน่าเชื่อถือของประสิทธิภาพ
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปราม
2
อาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ค่าความน่าเชื่อถือของประชาชนเกี่ยวกับ
การมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ
- มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
- อุดมคติของตารวจ
3
- มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
- จรรยาบรรณของตารวจ
- การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
ของตารวจ
ค่าความน่าเชื่อถือของประชาชนเกี่ยวกับ
4
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของตารวจ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของตารวจด้านการให้บริการ
ภาพรวม
ในและนอกสถานีตารวจ
(สาหรับผู้รับบริหารทั่วไป)
1
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในสถานีตารวจ
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
นอกสถานีตารวจ
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน
ภาพรวม ต่อการอานวยความยุติธรรมและ
พนักงานสอบสวน (สาหรับผู้เสียหาย)
1

าา วาม
จานวน
นาาเชื่อนือ
ข้อ
Cronbach’s
านาม
Alpha
6

0.85

11

0.76

3

0.80

5

0.82

3

0.83

16

0.91

3
3
3
3

0.88
0.88
0.86
0.86

4

0.95

8

0.93

16

0.82

7

0.82

9

0.79

10

0.97
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แบบีอบนาม

ชุดที่ 4

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 6

ชุดที่ 6

ีาวนที่

ประเด็น

ความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ภาพรวม ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชุมชนที่พักและอาศัย
(สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ในชุมชน
1
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวย
ภาพรวม ความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน
(สาหรับผู้ต้องหา)
ความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจใน
การปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัย การอานวยความสะดวก
ภาพรวม
การจราจร และการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณะภัย
(น้าท่วม/พายุ)
- ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
1
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน

าา วาม
จานวน
นาาเชื่อนือ
ข้อ
Cronbach’s
านาม
Alpha
12

0.97

3

0.92

3

0.89

3
3

0.92
0.92

7

0.96

16

0.95

7

0.94

6
3

0.90
0.82

3.2 เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนเริ่มจาก 1-10 โดย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ไปจนถึง 10
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
เกณฑ์ นี้ จ ะมาจากการวิ เ คราะห์ ผ ลจากคะแนนที่ ไ ด้ โดยแสดงเป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)

4. การเก็บข้อมูะ
ให้ ด าเนิ น การช่ ว งเวลากลางวั นและกลางคื น โดยคานึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและความ
ปลอดภัย ของเจ้ าหน้ าที่เก็บ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล ต้องได้รับการอบรมก่อนการเก็บข้อมูล
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ภาคสนาม ทั้ง นี้ ใ ห้ ข้ าราชการต ารวจกองวิ จัย ส านั กงานยุท ธศาสตร์ ตารวจ เป็ นผู้ ตรวจสอบ และ
สังเกตการณ์/กากับดูแลเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
จานวน
วันที/่ เดือน
พื้นที่
ผู้รับผิดชอบ
)ชุด(
20-21
บช.น. น.2
ชื่อนายก่อเกียรติ
กรกฎาคม 2560
- สน.บางเขน
ประวัติ
435
- สน.บางซื่อ
เบอร์ 081-540-6000
และ
- สน.คันนายาว
ชื่อ นางสาวอภิญญา
พาทีไพเราะ
น.5
24-28
เบอร์ 083-095-1590
- สน.บางนา
435
กรกฎาคม 2560
- สน.บางโพงพาง
- สน.คลองตัน
น.7
- สน.บางกอกน้อย
435
- สน.ท่าพระ
- สน.ศาลาแดง
31 กรกฎาคม – ภ.1
ชัยนาท
ชื่อ นางสาวอภิญญา
4 สิงหาคม 2560
- สภ.เมืองชัยนาท
535
พาทีไพเราะ
- สภ.เมืองมโนรมย์
เบอร์ 083-095-1590
- สภ.วัดสิงห์
พระนครศรีอยุธยา
- สภ.เมืองพระนครศรีอยุธยา
535
- สภ.วังน้อย
- สภ.พระอินทร์ราชา
สมุทรปราการ
- สภ.เมืองสมุทปราการ
535
- สภ.พระประแดง
- สภ.บางเสาธง
7 สิงหาคม –
ภ.2
ชลบุรี
ชื่อ นางสาวอภิญญา
11 สิงหาคม
- สภ.เมืองชลบุรี
535
พาทีไพเราะ
2560
- สภ.เมืองพัทยา
เบอร์ 083-095-1590
- สภ.บางละมุง
ตราด
- สภ.เมืองตราด
535
- สภ.แหลมงอบ
- สภ.เขาสมิง
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วันที/่ เดือน

พื้นที่

7 สิงหาคม –
11 สิงหาคม
2560

ภ.2
(ต่อ)

7 สิงหาคม –
11 สิงหาคม
2560

ภ.3

31 กรกฎาคม – ภ.4
4 สิงหาคม 2560

31 กรกฎาคม – ภ.5
4 สิงหาคม 2560

สระแก้ว
- สภ.เมืองสระแก้ว
- สภ.คลองหาด
- สภ.ปางสีดา
นครราชสีมา
- สภ.เมืองนครราชสีมา
- สภ.โชคชัย
- สภ.วังน้าเขียว
บุรีรัมย์
- สภ.เมืองบุรีรัมย์
- สภ.บ้านด่าน
- สภ.สตึก
ยโสธร
- สภ.เมืองยโสธร
- สภ.คาเขื่อนแก้ว
- สภ.พนมไพร
ขอนแก่น
- สภ.เมืองขอนแก่น
- สภ.ชุมแพ
- สภ.บ้านไผ่
อุดรธานี
- สภ.เมืองอุดรธานี
- สภ.น้าโสม
- สภ.บ้านผือ
เลย
- สภ.เมืองเลย
- สภ.เชียงคาน
- สภ.ด่านซ้าย
เชียงใหม่
- สภ.เมืองเชียงใหม่
- สภ.ช้างเผือก
- สภ.แม่โจ้
ลาปาง
- สภ.เมืองลาปาง
- สภ.ห้างฉัตร และ สภ.เกาะคา

จานวน
)ชุด(

ผู้รับผิดชอบ

535

ชื่อ นางสาวอภิญญา
พาทีไพเราะ
เบอร์ 083-095-1590

535

ชื่อนางสาววิไลพรรณ
สรรพศรี
เบอร์ 6971-291-092

535

535

535

ชื่อนางสาวเฉลิมขวัญ
ยศขุน
เบอร์ 022-381-091

535

535

535

535

ชื่อนายก่อเกียรติ
ประวัติ
เบอร์ 081-540-6000
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วันที/่ เดือน

พื้นที่

31 กรกฎาคม – ภ.5
4 สิงหาคม 2560 (ต่อ)
7 สิงหาคม –
11 สิงหาคม
2560

ภ.6

24-28 กรกฎาคม ภ.7
2560

31 กรกฎาคม – ภ.8
4 สิงหาคม 2560

ลาพูน
- สภ.เมืองลาพูน
- สภ.เหมืองจี้
- สภ.ป่าซาง
นครสวรรค์
- สภ.เมืองนครสวรรค์
- สภ.พยุหะคีรี และ สภ.ชุมแสง
พิษณุโลก
- สภ.เมืองพิษณุโลก
- สภ.วัดโบสถ์
- สภ.พรหมพิราม
สุโขทัย
- สภ.เมืองสุโขทัย
- สภ.กงไกลาศ
- สภ.ศรีสาโรง
ประจวบคีรีขันธ์
- สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
- สภ.หัวหิน และ สภ.ปราณบุรี
เพชรบุรี
- สภ.เมืองเพชรบุรี
- สภ.บ้านแหลม
- สภ.ชะอา
สุพรรณบุรี
- สภ.เมืองสุพรรณบุรี
- สภ.ดอนเจดีย์
- สภ.บางปลาม้า
ชุมพร
- สภ.เมืองชุมพร
- สภ.ปะทิว และ - สภ.ท่าแซะ
นครศรีธรรมราช
- สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
- สภ.ท่าศาลา - สภ.ปากพนัง
สุราษฎร์ธานี
- สภ.เมืองสุราษฎ์ธานี
- สภ.พุนพิน และ - สภ.ไชยา

จานวน
)ชุด(

ผู้รับผิดชอบ

535

ชื่อนายก่อเกียรติ
ประวัติ
เบอร์ 081-540-6000

535

ชื่อนายก่อเกียรติ
ประวัติ
เบอร์ 081-540-6000

535

535

535

ชื่อนางสาวกนกพร
คุ้มภัย
เบอร์ 087-241-4088

535

535

535

535
535

ชื่อนางสาวกนกพร
คุ้มภัย
เบอร์ 087-241-4088
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วันที/่ เดือน
7 สิงหาคม –
11 สิงหาคม
2560

พื้นที่
ภ.9

17-28 กรกฎาคม ศชต.
2560

สงขลา
- สภ.เมืองสงขลา
- สภ.หาดใหญ่
- สภ.รัตภูมิ
ตรัง
- สภ.เมืองตรัง
- สภ.นาโยง
- สภ.กันตัง
พัทลุง
- สภ.เมืองพัทลุง
- สภ.ศรีนครินทร์
- สภ.เขาชัยสน
ยะลา
- สภ.เมืองยะลา
- สภ.ท่าธง
- สภ.โกตาบารู
ปัตตานี
- สภ.เมืองปัตตานี
- สภ.สายบุรี
- สภ.ไม้แก่น
นราธิวาส
- สภ.เมืองนราธิวาส
- สภ.โคกเคียน
- สภ.ตันหยง
รวม 15,311 ชุด

จานวน
)ชุด(

ผู้รับผิดชอบ

535

ชื่อนางสาวกนกพร
คุ้มภัย
เบอร์ 087-241-4088

535

535

535

ชื่อนางสาวภควดี
ประดับเพชรรัตน์
เบอร์ 081-189-3154

535

535

5. การวิเ ราะห์ข้อมูะ
การศึกษาครั้งนี้จะทาการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับ การ
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Data Analysis) จะท าการวิ เคราะห์ โดยใช้ สถิ ติ พรรณนา
(Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ประมวะภาพการีังเกตการณ์
โดย ณะกรรมการจากกองวิจัย ีานักงานยุทธศาีตร์ตารวจ
ีานักงานตารวจแหางชาติ

76

ประมวะภาพการีังเกตการณ์ )ตาอ(
โดย ณะกรรมการจากกองวิจัย ีานักงานยุทธศาีตร์ตารวจ
ีานักงานตารวจแหางชาติ

77

ประมวะภาพการีังเกตการณ์ )ตาอ(
โดย ณะกรรมการจากกองวิจัย ีานักงานยุทธศาีตร์ตารวจ
ีานักงานตารวจแหางชาติ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสารวจความคิดเห็นด้านต่าง ๆ จากประชากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดได้ข้อมูลจาก
การสารวจภาคสนามจานวนทั้งสิ้น 17,355 ชุด ซึ่งทีมสารวจข้อมูลภาคสนามได้ดาเนินการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่เป้าหมายต่างๆ เพื่อดาเนินการลงรหัสและนาข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data analysis)
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ
เชิ ง อนุ ม าน (InferentialStatistics)โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ t-test และ One-way ANOVA จากผลการ
สารวจข้อมูลสามารถจาแนกจานวนชุดของแบบสารวจ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม รายละเอียด
จานวนชุด
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของ
ประชาชน, ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
ชุดที่ 1
6,435
จริ ยธรรมของข้ า ราชการตารวจและความพึ ง พอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
ชุดที่ 2

แบบส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ
การปฏิบัติงานของตารวจ ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ

2,970

ชุดที่ 3

แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ เ สี ย หายเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของ
ประชาชนต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมและพนั ก งานสอบสวน
(ผู้เสียหาย)

1,980

ชุดที่ 4

แบบสารวจความพึ งพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจ
ชุ ม ชนในการรั บ ผิดชอบต่ อ ความปลอดภั ยในชี วิต และทรั พ ย์สินใน
ชุมชนที่พักอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการตารวจ

990

ชุดที่ 5

แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ ต้ อ งหาเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของ
ประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมและพนักงาน (ผู้ต้องหา)

1,980

ชุดที่ 6

โครงการส ารวจความพึ ง พอใจของประชาชนกั บ ภารกิ จ ในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การอานวยความ
สะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัย

3,000

รวมจานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น

17,355
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4.1 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อทาการจาแนกข้อมูลตามวัตถุประสงค์แล้วสามารถแบ่งข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
ออกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มประชาชนทั่วไป จานวน 6,435 คน
2) กลุ่มผู้รับบริการบนและนอกสถานีตารวจ จานวน 2,970 คน
3) กลุ่มผู้เสียหาย จานวน 1,980 คน
4) กลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน จานวน 990 คน
5) กลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จานวน 1,980 คน
6) กลุ่มประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย จานวน 3,000 คน
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป
ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป จานวน 6,435 คน มีดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป
ข้อมูล
เพศ
หญิง
ชาย
รวม
อายุ เฉลี่ย 34.48 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.51 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
มีงานทา
รวม
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

3,374
3,061
6,435

52.43
47.57
100.00

1,093
5,342
6,435

16.99
83.01
100.00

907
1,496
1,881
1,030
1,121
6,435

14.09
23.25
29.23
16.01
17.42
100.00
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
843
มัธยมศึกษาตอนต้น
958
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
1,793
อนุปริญญา/ปวส.
888
ปริญญาตรี
1,721
สูงกว่าปริญญาตรี
232
รวม
6,435
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
1,403
5,001 – 15,000 บาท
2,982
15,001 – 25,000 บาท
1,418
25,001 บาทขึ้นไป
608
ไม่ระบุ
24
รวม
6,435
ศาสนา
พุทธ
6,327
คริสต์
80
อิสลาม
20
อื่นๆ
8
รวม
6,435
สถานภาพการสมรส
โสด
2,935
แต่งงานแล้ว
3,152
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
224
คู่สมรสเสียชีวิต
124
รวม
6,435
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
4,593
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
1,842
รวม
6,435

ร้อยละ
13.10
14.89
27.86
13.80
26.74
3.61
100.00
21.80
46.34
22.04
9.45
0.37
100.00
98.32
1.24
0.31
0.12
100.00
45.61
48.98
3.48
1.93
100.00
71.38
28.62
100.00
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนทั่วไป (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ไม่เคย
600
9.33
เคย
5,823
90.49
ไม่ระบุ
12
0.18
รวม
6,435
100.00
การติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่เคย
2,939
45.67
เคยแจ้งความคดีอาญา
220
3.42
เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย
1,381
21.46
เคยถูกจับกุมในคดีอาญา
24
0.37
เคยถูกจับกุมในคดีจราจร
16.30
1,049
เคยถูกเรียกตรวจค้น
166
2.58
เคยขอความช่วยเหลือ
580
9.01
เคยด้วยเรื่องอื่นๆ
76
1.18
รวม
6,435
100.00
จากตารางที่ 4.2 แสดงข้ อ มู ล พื้ นฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป
จ านวน 6,435 คนจากทั่ ว ประเทศ โดยแบ่ ง เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 3,374 คนและเพศชาย
จานวน 3,061 คน กลุ่มตัวอย่างมีอายุโดยเฉลี่ย 34.48 ปี มีงานทาแล้ว จานวน 5,342 คน ไม่มีงานทา
จานวน1,093 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 1,881
คน อาชี พรั บ ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ านวน 1,496 คน อาชี พอื่นๆ จานวน 1,121 คน อาชีพ รั บจ้า ง
จานวน 1,030 คน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จานวน 907 คนส่ วนในด้านระดับการศึกษากลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง ส่ ว น ใ ห ญ่ มี การศึ กษาอยู่ ในระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 1,793 คน
ตามมาด้วยระดับปริญญาตรี จานวน 1,721 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 958 คน ระดับอนุปริญญา/ปวส.
จ านวน 888 คน ระดั บประถมศึ กษา จ านวน 843 คน และสู งกว่ าระดั บปริ ญญาตรี จ านวน 232 คน
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท จานวน 2,982 คน ตามมาด้วยมีรายได้
ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จานวน 1,418 คน มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือน้อยกว่า จานวน
1,403 คน และมีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป จานวน 608 คน สาหรับด้านศาสนา กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 6,327 คน ตามมาด้วยศาสนาคริสต์ จานวน 80 คน ศาสนาอิสลาม
จานวน 20 คนและศาสนาอื่นๆ จานวน 8 คน
สาหรับด้านสถานภาพการสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจานวน 3,152 คน ตามมา
ด้วยสถานภาพโสด จานวน 2,935 คน หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จานวน 224 คน และคู่สมรสเสียชีวิต
จานวน 124 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่นอกเขตชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จานวน
4,593 คน และอาศัยในเขตชุมชนเมือง/ในเขตเทศบาล จานวน 1,842 คน สาหรับด้านประสบการณ์
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจานวน
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5,823 คน ไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จานวน 600 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคย
ติดต่อหรื อใช้บริ การเจ้าหน้าที่ตารวจมีจานวน2,939 คนทั้งนี้กรณีที่เคยติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่
ตารวจ โดยแบ่งเป็นเคยแจ้งความเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย จานวน 1,381 คน เคยถูกจับกุมในคดี
จราจร จ านวน 1,049 คน เคยขอความช่ว ยเหลื อเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 580 คน เคยแจ้งความ
คดีอาญา จานวน 220 คน เคยถูกเรียกตรวจ จานวน 166 คน เคยติดต่อเจ้าหน้าที่ตารวจด้วยเรื่องอื่นๆ
จานวน 76 คนและเคยถูกจับกุมในคดีอาญา จานวน 24 คน
4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ
ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจใน
การรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 2,970 คน มีดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ
ข้อมูล
จานวน
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
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
449
15.12
มีงานทา
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
อื่นๆ
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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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้รับบริการบนสถานีตารวจและนอกสถานีตารวจ (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
340
11.45
5,001 – 15,000 บาท
72.73
2,160
15,001 – 25,000 บาท
226
7.61
25,001 บาทขึ้นไป
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 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มผู้รับบริการบนสถานี
ตารวจและนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวนสถานีตารวจ
ละ 30 คน รวม 2,970 คนจากทั่ ว ประเทศ โดยแบ่ ง เป็ น เพศหญิ ง 1,752 คน และเพศชาย
จานวน 1,218 คน มีอายุโ ดยเฉลี่ย 37.45ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานทา จานวน 2,521 คน
ไม่มีงานทา จานวน 449 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่ ว นตัว จ านวน 872 คน รั บ ราชการ/รัฐ วิส าหกิจ จ านวน 865 คน อาชีพรั บจ้าง จานวน 469 คน
เกษตรกรรม จ านวน 417 คน และประกอบอาชี พ อื่ น ๆ จ านวน 347 คน ส าหรั บ ด้ า นการศึ ก ษา
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 1,093 คน รองลงมามีการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 939 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 340 คน ระดับ
ประถมศึกษา จานวน 312 คน ระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 196 คนและมีการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี จานวน 90 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท
จานวน 2,160 คน มีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทหรือน้อยกว่า จานวน 340 คน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
15,001 – 25,000 บาท จานวน 226 คน มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป จานวน 202 คน สาหรับ
ด้านศาสนากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 2,943 คน ศาสนาคริสต์ จานวน 16 คน
ศาสนาอิสลาม จานวน 11 คน
ส าหรั บด้ านสถานภาพการสมรส กลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ แต่ งงานแล้ ว มีจ านวน 1,843 คน
ตามมาด้วยสถานภาพโสด จานวน 1,042 คน หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จานวน 58 คน และคู่สมรสเสียชีวิต
จานวน 27 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่ นอกเขตชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาลจานวน
2,083 คน และอาศัยในเขตชุมชนเมือง/ในเขตเทศบาลจานวน 887 คน สาหรับด้านประสบการณ์การ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จานวน
2,392 คน และไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จานวน 578 คน
4.1.3 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย
ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย จานวน 1,980 คน สามารถอธิบายได้ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย
ข้อมูล
เพศ
หญิง
ชาย
รวม
อายุ เฉลี่ย 40.28 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.81 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
มีงานทา
รวม
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

1,222
758
1,980

61.72
38.28
100.00

535
1,445
1,980

27.02
72.95
100.00

707
585
251
310
127
1,980

35.71
29.55
12.68
15.66
6.41
100.00
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ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้เสียหาย (ต่อ)
ข้อมูล
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
5,001 – 15,000 บาท
15,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
รวม
สถานภาพการสมรส
โสด
แต่งงานแล้ว
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
คู่สมรสเสียชีวิต
รวม
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
รวม
ผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน
ไม่ทราบ
สั่งฟ้อง
สั่งไม่ฟ้อง
อยู่ในระหว่างการสอบสวน
งดการสอบสวน
รวม

จานวน

ร้อยละ

739
161
349
74
639
18
1,980

37.32
8.13
17.63
3.74
32.27
0.91
100.00

775
624
520
61
1,980

39.14
31.52
26.26
3.08
100.00

1,765
59
156
1,980

89.14
2.98
7.87
100.00

554
1,278
93
65
1,980

27.47
64.55
4.70
3.28
100.00

883
1,097
1,980

44.60
55.40
100.00

540
807
176
416
41
1,980

27.27
40.76
8.89
21.01
2.07
100.00
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จากตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากกลุ่มผู้เสียหาย จานวนสถานีตารวจ
ละ 20 คน รวม 1,980 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 1,222 คน และเพศชาย จานวน 758
คน มีอายุโดยเฉลี่ย 40.28 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานทาแล้ว จานวน 1,445 คน ไม่มีงานทา
จานวน 535 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรรม จานวน 707 คน อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 585 คน อาชีพรับจ้าง จานวน 310 คน อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว จานวน 251 คน และประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 127 คน สาหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จานวน 739 คน รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จานวน 639 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 349 คน มี
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 161 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส.
จานวน 74 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 18 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือน5,000 บาทหรือน้อยกว่า จานวน 775 คน มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท จานวน
624 คน มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 520 คน มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทขึ้นไป จานวน
61 คนสาหรับด้านศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 1,765 คน ตามมาด้วยศาสนา
อิสลาม จ านวน 156 คน และศาสนาคริ ส ต์ จานวน 59 คน ส าหรับด้านสถานภาพการสมรส กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจานวน 1,278 คน ตามมาด้วยสถานภาพโสด จานวน 554 คน หย่าร้าง
หรือแยกกันอยู่ จานวน 93 คน และคู่สมรสเสียชีวิต จานวน 65 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยอยู่
ในเขตชุมชนเมือง/ในเขตเทศบาล จานวน 1,097 คน และนอกเขตชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จานวน
883 คน สาหรับผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบถึงขั้นตอนการสั่งฟ้อง
จานวน 807 คน ไม่ทราบผล จานวน 540 คน และมีผู้ทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน จานวน 416 คน ทราบ
ว่าสั่งไม่ฟ้อง จานวน 176 คน และทราบว่างดการสอบสวน จานวน 41 คน
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับฐานความผิดที่ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ส่วนใหญ่
ลักทรัพย์ 962 คดี ทาร้ายร่างกาย 380 คดี คดีฉ้อโกง 323 คดี ส่วนคดีอื่นๆ ประกอบด้วยคดีต่างๆ ดังนี้
- กรรโชกทรัพย์
จานวน 9 คดี
- กระทาชาเรา
จานวน 9 คดี
- กระทาอนาจาร
จานวน 9 คดี
- ข่มขืนกระทาชาเรา
จานวน 34 คดี
- ทาลายทรัพย์สิน
จานวน 9 คดี
- ทาให้เสียทรัพย์
จานวน 9 คดี
- บุกรุก
จานวน 36 คดี
- พยายามฆ่า
จานวน 18 คดี
- พรากผู้เยาว์
จานวน 48 คดี
- ยักยอกทรัพย์
จานวน 27 คดี
- ยาเสพติด
จานวน 8 คดี
- วางเพลิง
จานวน 16 คดี
- วิ่งราวทรัพย์
จานวน 41 คดี
- หมิ่นประมาท
จานวน 9 คดี
- เอกสารหาย
จานวน 8 คดี
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4.1.4 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน
ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน จานวน 990 คน สามารถ
อธิบายได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน
ข้อมูล
จานวน
เพศ
หญิง
183
ชาย
807
รวม
990
อายุ เฉลี่ย 40.45ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.43 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
84
มีงานทา
906
รวม
990
อาชีพ
เกษตรกรรม
448
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
93
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
175
รับจ้าง
200
อื่นๆ
74
รวม
990
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
410
มัธยมศึกษาตอนต้น
238
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
270
อนุปริญญา/ปวส.
31
ปริญญาตรี
41
สูงกว่าปริญญาตรี
0
รวม
990
รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
334
5,001 – 15,000 บาท
471
15,001 – 25,000 บาท
174
25,001 บาทขึ้นไป
11
รวม
990

ร้อยละ
18.48
81.52
100.00

8.48
91.52
100.00
45.25
9.39
17.68
20.20
7.47
100.00
41.41
24.04
27.27
3.13
4.14
0.00
100.00
33.74
47.58
17.58
1.11
100.00

89
ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มอาสาสมัครตารวจชุมชน (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
ศาสนา
พุทธ
914
คริสต์
11
อิสลาม
65
อื่นๆ
0
รวม
990
สถานภาพการสมรส
โสด
276
แต่งงานแล้ว
548
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่
61
คู่สมรสเสียชีวิต
105
รวม
990
ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
421
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล
569
รวม
990
ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
เคย
247
ไม่เคย
743
รวม
990

ร้อยละ
92.32
1.11
6.57
0.00
100.00
27.88
55.35
6.16
10.61
100.00
42.53
57.47
100.00
24.95
75.05
100.00

จากตารางที่ 4.5 อธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากกลุ่มอาสาสมัครตารวจ
ชุมชน จานวนสถานีตารวจละ 10 คน รวม 990 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 183 คน
และ เพศชาย จานวน 807คน มีอายุโดยเฉลี่ย 40.45ปี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานทาแล้ว จานวน
906 คน ไม่มีงานทาจานวน 84 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นอาชีพเกษตรกรรม จานวน 448
คน อาชีพรับจ้าง 200 คน อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 175 คน อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 93 คนและประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 74 คนสาหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จานวน 410 คน ตามมาด้วยมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 270 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
238 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 41 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริ ญญา/
ปวส. จานวน 31 คน โดยมีรายได้ระหว่าง 5,001–15,000 บาท จานวน 471 คน มีรายได้ 5,000 บาท
หรือน้อยกว่า จานวน 334 คน มีรายได้ 15,001–25,000 บาท จานวน 174 คน และมีรายได้ 25,001
บาทขึ้นไป จานวน 11 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 914 คน ศาสนาอิสลาม จานวน 65 คน
ศาสนาคริสต์ จานวน 11 คน
สถานภาพการสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจานวน 548 คน ตามมา
ด้ว ยสถานภาพโสด จ านวน 276 คน คู่ส มรสเสี ยชีวิต จานวน 105 คนและหย่าร้างหรือแยกกันอยู่
จานวน 61 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล จานวน 569 คน และอาศัยอยู่นอก

90
ชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จานวน 421 คน สาหรับด้านประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จานวน743 คน เคยมีประสบการณ์
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม จานวน 247 คน
4.1.5 กลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จานวน 1,980 คน
ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
หญิง
908
45.86
ชาย
1,072
54.14
รวม
1,980
100.00
อายุ เฉลี่ย 37.46ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.83 ปี
สถานภาพการทางาน
ไม่มีงานทา
137
6.92
มีงานทา
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
อื่นๆ
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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ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ต้องหาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
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 บาทขึ้นไป
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
อื่นๆ
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 อธิ บ ายข้ อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง ได้ จ ากกลุ่ ม ผู้ ต้ อ งหาคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด จานวนสถานีตารวจละ 20 คน รวม 1,980 คน จากทั่วประเทศ
โดยแบ่ งเป็ นเพศหญิง 908 คน และเพศชาย จานวน 1,072 คน มีอายุโ ดยเฉลี่ ย 37.46 ปี โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีงานทาแล้ว จานวน 1,843 คน ไม่มีงานทาจานวน 137 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตั ว อย่ า งประกอบอาชี พ ค้ า ขาย/ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว จ านวน 899 คน อาชี พ รั บ จ้ า ง 558 คน
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 305 คน อาชีพเกษตรกรรม จานวน 132 คน และประกอบอาชีพ
อื่นๆ จานวน 18 คน สาหรับด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จานวน 775 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 598 คน มีการศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 284 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 147 คน
มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 110 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่า ปริญญาตรี จานวน
57 คน โดยมีรายได้ระหว่าง 5,001–15,000 บาท จานวน 1,537คน มีรายได้ 15,001–25,000 บาท จานวน
181 คน มีรายได้ 5,000 บาทหรือน้อยกว่า จานวน 145คน และมีรายได้ 25,001 บาทขึ้นไป จานวน 57 คน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จานวน 1,746 คน ศาสนาอิสลาม จานวน 165 คน ศาสนาคริสต์ จานวน 69 คน
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สถานภาพการสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีจานวน 1,450 คน ตามมาด้วยสถานภาพโสด
จานวน 479 คน หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จานวน 51 คน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกชุมชนเมือง/นอกเขต
เทศบาล จานวน 1,671 คน และอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล จานวน 309 คน
4.1.6 กลุ่มประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย จานวน 3,000 คนประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย
ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ข้อมูล
จานวน
เพศ
หญิง
1,390
ชาย
1,610
รวม
3,000
อายุ เฉลี่ย 36.23ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.64 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
574
มัธยมศึกษาตอนต้น
345
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
653
อนุปริญญา/ปวส.
132
ปริญญาตรี
1,228
สูงกว่าปริญญาตรี
68
รวม
3,000
อาชีพ
เกษตรกรรม
666
ลูกจ้างชั่วคราว/รับจ้างทั่วไป
280
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
780
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท
431
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
381
ว่างงาน
50
กาลังศึกษาอยู่
390
อื่นๆ
22
รวม
3,000

ร้อยละ
46.33
53.67
100.00

19.13
11.50
21.77
4.40
40.93
2.27
100.00
22.20
9.33
26.00
14.37
12.70
1.67
13.00
0.73
100.00
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ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน
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 บาทขึ้นไป
112
3.73
รวม
3,000
100.00
จากตารางที่ 4.7 อธิบายข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้ จากกลุ่มประชาชนในพื้นที่
สาธารณภัย รวม 3,000 คน จากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 1,390 คน และเพศชาย จานวน
1,610 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 36.23 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน
1,228 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน653 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึ ก ษา จ านวน 574 คน มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 345 คน
มีการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 132 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 68 คน อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 780 คน
อาชี พ เกษตรกรรม จ านวน 666 คน อาชี พ พนั ก งาน/ลู ก จ้ า งบริ ษั ท จ านวน 431 คน อยู่ ร ะหว่ า ง
การศึกษา จานวน 390 คน อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 381 คนอาชีพลูกจ้างชั่วคราว/รับจ้าง
ทั่วไป จานวน 280 คน ว่างงาน จานวน 50 คนและประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 22 คน โดยมีรายได้
ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท จานวน 2,071 คน มีรายได้ 5,000 บาทหรือน้อยกว่า จานวน 572 คน
มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 245 คน และมีรายได้ 25,001 บาทขึ้นไป จานวน 112 คน
ตารางที่ 4.8 แสดงประเภทของสาธารณภัยที่ประชาชนได้รับจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจกับ
ภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร
และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
ประเภทของสาธารณภัย
จานวน
ร้อยละ
อุทกภัย (น้าท่วม)
2,790
93.00
วาตภัย (พายุ)
186
6.20
ภัยอื่นๆ
24
0.80
รวม
3,000
100.0
จากตารางที่ 4.8 แสดงประเภทของสาธารณภัย โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบสาธารณภัย
ประเภทอุทกภัย (น้าท่วม) จานวน 2,790 คน วาตภัย (พายุ) จานวน 186 คน และภัยอื่นๆ จานวน
24 คน
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ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจกับภารกิจในการ
ปฏิบั ติงานรั กษาความสงบเรี ย บร้ อย ความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร และการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
ประเด็นคาถาม
จานวน
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
สื่อออนไลน์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ/เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ
1,022
34.07
ด้วยตนเอง
583
19.43
อื่นๆ
180
6.00
2. ขณะเกิดเหตุหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือท่านทันที
ตารวจ
1,139
37.97
ทหาร
1,097
36.57
กระทรวงมหาดไทย
308
10.27
กระทรวงสาธารณสุข
343
11.43
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
1,266
42.20
อื่นๆ
798
26.60
3. กรณีหน่วยงานตารวจเข้าช่วยเหลือประชาชน
ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ตารวจใช้สัญลักษณ์แบบใด
การแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตารวจ
1,520
50.67
การสวมเสื้อเฉพาะกิจ มีข้อความตารวจ/หน่วยงานตารวจ
2,003
66.77
ใช้บัตรประจาตัวติดหน้าอก
1,106
36.87
การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตารวจ
1,856
61.87
เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่
ป้ายจากยานพาหนะที่ใช้
881
29.37
อื่นๆ
101
3.37
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ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจกับภารกิจในการ
ปฏิบั ติงานรั กษาความสงบเรี ย บร้ อย ความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร และการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
จานวน
ร้อยละ
4. เจ้าหน้าที่ตารวจควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
อุปกรณ์ช่วยชีวิต
2,378
79.27
อุปกรณ์ส่องสว่าง
2,104
70.13
อุปกรณ์ช่างซ่อมแซมยานพาหนะ (สายชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์,
1,165
38.83
สายลากจูงรถ,กล่องเครื่องมือช่าง, สเปรย์กันชื้น)
เรือท้องแบน/เรือยาง
2,133
71.10
วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน
1,187
39.57
เชือกปอสาหรับ มัด ลาก จูง
990
33.00
อื่นๆ
27
0.90
จากตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจกับ
ภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การอานวยความสะดวก การจราจร
และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร
ผ่านสื่อประเภทโทรทัศน์ จานวน 1,723 คน รองลงมารับข้อมูลผ่านทางวิทยุ จานวน 1,127 คน จาก
หนังสือพิมพ์ จานวน 1,059 คน จากสื่อออนไลน์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ/เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ฯลฯ
จานวน 1,022 คน ด้วยตนเอง จานวน 583 คน และรับข้อมูลจากแผ่นพับ/ใบปลิว จานวน 297 คน
ในขณะเกิ ด เหตุ ห น่ ว ยงานที่ เข้ า ช่ว ยเหลื อทั น ทีส่ ว นใหญ่คื อ กรมป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ จานวน 1,266 คน รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 1,139 คน ทหาร จานวน
1,097 คน หน่วยงานอื่นๆ จานวน 789 คน กระทรวงสาธารณสุข จานวน 343 คนกระทรวงมหาดไทย
จานวน 308 คน
กรณีหน่วยงานตารวจเข้าช่วยเหลือประชาชน ประชาชนต้องการให้เจ้าหน้าที่ใช้สัญลักษณ์
ดังต่อไปนี้ อันดับแรกได้แก่ การสวมเสื้อเฉพาะกิจ มีข้อความตารวจ/หน่วยงานตารวจ จานวน 2,003
คน รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาช่วยเหลือในพื้น ที่ จานวน
1,856 คน การแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตารวจ จานวน 1,520 คน ใช้บัตรประจาตัวติดหน้าอก
จานวน 1,106 คน และป้ายจากยานพาหนะที่ใช้ จานวน 881 คน
เจ้าหน้าที่ตารวจควรจะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ อันดับแรก
คืออุปกรณ์ช่วยชีวิต จานวน 2,378 คน เรือท้องแบน/เรือยาง จานวน 2,133 คน อุปกรณ์ส่องสว่าง
จ านวน 2,104 คน วั ส ดุ ซ่ อ มแซมบ้ า นเรื อ น จ านวน 1,187 คน อุ ป กรณ์ ช่ า งซ่ อ มแซมยานพาหนะ
(สายชาร์จ แบตเตอรี่ร ถยนต์, สายลากจูงรถ, กล่องเครื่องมือช่าง, สเปรย์ กันชื้น) จานวน 1,165 คน
เชือกปอสาหรับมัด ลาก จูง จานวน 990 และอุปกรณ์อื่นๆ จานวน 27 คน
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4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ คะแนนความคิด เห็ น ของประชาชนจ าแนกตามประเด็ น
ข้อคาถามตามวัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนจาแนกตามประเด็นข้อคาถาม
ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ มีดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารางที่ 4.10 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็น เกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการ
อานวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้เสียหาย)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ภาพรวมความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการ
อานวยความยุ ติ ธ รรมและพนั กงานสอบสวน (ส าหรั บ 7.15
1.67
71.49
ผู้เสียหาย)
1. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน (ร้อยเวร)
6.79
1.88
67.90
เป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง ของผู้มารับบริการ
2. พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้เสียหาย
6.95
1.74
69.49
ด้วยความสุภาพ
3. พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามเวลา
7.17
1.63
71.69
เมื่อนัดหมายทางคดี
4.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอน
7.17
1.65
71.70
และข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายทราบ
5. พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว
7.14
1.62
71.38
มีคุณภาพ
6.พนักงานสอบสวนปกปิดข้อมูลของผู้เสียหาย
7.29
1.59
72.89
และพยานเป็นความลับ
7. พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมาย
7.24
1.58
72.40
และสามารถอธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน
8.พนักงานสอบสวนสามารถนาเทคโนโลยี
และนานิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
7.13
1.72
71.29
ในงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต
7.24
1.65
72.43
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
10. พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ
7.38
1.62
73.75
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จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาตามวั ตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจผลการศึกษา
พบว่าภาพรวมความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของพนักงานสอบสวน
เท่ากับ 7.15 คิดเป็นร้อยละ 71.49โดยประเด็นที่ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นคือพนักงานสอบสวนปกปิด
ข้อมูลของผู้เสียหายและพยานเป็นความลับ โดยได้คะแนน 7.29 คิดเป็นร้อยละ 72.89
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 ศึ ก ษาความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทรั พ ย์ และ
คดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารางที่ 4.11 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความ
ยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้ต้องหา)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ภาพรวมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความ
5.99
1.66
59.87
ยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้ต้องหา)
1. พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย
5.95
1.73
59.52
ให้ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน
2. พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา
5.70
1.63
56.96
ด้วยความสุภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน
3.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอน
5.89
1.57
58.89
และข้อมูลทางคดีให้ผู้ต้องหาทราบ
4.พนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว
6.20
1.60
62.00
และเป็นธรรม
5. พนักงานสอบสวนมีความรู้ด้านกฎหมาย
6.01
1.67
60.09
และสามารถอธิบายให้ผู้ต้องหาเข้าใจอย่างชัดเจน
6. พนักงานสอบสวนมีการรับฟังพยานบุคคล วัตถุพยาน
6.17
1.76
61.74
พยานเอกสาร เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
7.พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
6.11
1.65
61.09
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ผลการศึกษา
พบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยได้ค่าคะแนน 5.99
คิดเป็ น ร้ อยละ 59.87โดยประเด็น ที่ได้ รับความเชื่อมั่นมากที่สุ ด คื อ พนักงานสอบสวนดาเนินการ
สอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยได้ค่าคะแนน 6.20 คิดเป็นร้อยละ 62.00
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอาชญากรรม
ตารางที่ 4.12 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
4.70
2.76
46.98
1.เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อ
3.93
2.67
39.34
ของมิจฉาชีพในเวลากลางวัน
2.เมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็นเหยื่อ
4.72
2.73
47.24
ของมิจฉาชีพในเวลากลางคืน
3.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวว่า
จะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกาย
4.39
2.67
43.86
ในเวลากลางวัน
4.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวว่า
จะถูกวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกาย
5.16
2.70
51.59
ในเวลากลางคืน
5.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้าน
ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่าน
4.66
2.87
46.62
ในเวลากลางวัน
6.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้าน
ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่าน
5.32
2.94
53.23
ในเวลากลางคืน
จากตารางที่ 4.12 ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ศึ ก ษาความหวาดกลั ว ภั ย
อาชญากรรมของประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น อาชญากรรม พบว่ า ภาพรวมความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนได้ค่าคะแนน 4.70 คิดเป็นร้อยละ 46.98 โดยประเด็นที่ได้ค่า
คะแนนมากที่สุด คือ เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัยของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรัพย์สิน
ของท่านในเวลากลางคืน โดยได้ค่าคะแนน 5.32 คิดเป็นร้อยละ 53.23
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ตารางที่ 4.13 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความ
ยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้ต้องหา)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ภาพรวมประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และปราบปราม 7.01
2.35
70.10
อาชญากรรม
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
6.53
2.36
65.43
1.เจ้าหน้าที่ตารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดปัญหา
6.29
2.50
62.94
อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธ
ในที่สาธารณะและการกวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความราคาญ
ต่อชุมชน เป็นต้น
2.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถขจัดเงื่อนไขทางสังคมอันนาไปสู่
6.54
2.31
65.46
ปัญหาอาชญากรรมในภายหลัง เช่น จัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ
เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและลดจานวนบ่อนการพนันในชุมชน เป็นต้น
3.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถลดช่องว่างในการกระทาความผิด
6.78
2.27
67.89
โดยออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัด
สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง
ตั้งจุดสกัดและออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
6.86
2.49
68.65
4.เจ้าหน้าที่ตารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับ
6.73
2.25
67.26
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
5.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความรู้ความสามารถในการสืบสวน
6.92
2.22
69.16
สอบสวนภายหลังเกิดเหตุ
6.เจ้าหน้าทีต่ ารวจสามารถปราบปรามยาเสพติด
6.81
2.33
68.13
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถขยายผลการจับกุมตัวการ
6.86
2.27
68.65
เครือข่าย หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.ระดับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
7.01
3.40
70.08
ของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยทั่วไป
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 ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ศึ ก ษาความหวาดกลั ว ภั ย
อาชญากรรมของประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น อาชญากรรม โดยมี ภ าพรวมด้ า น
ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ค่าคะแนน 7.01 คิดเป็นร้อยละ 70.10 โดย
แบ่งเป็น 3 ด้านประกอบด้วยด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม ได้ค่าคะแนน 6.53 คิดเป็น
ร้อยละ 65.43ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถลดช่ องว่างในการกระทา
ความผิดโดยออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจ
เดินเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัดและออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ ได้ค่าคะแนน 6.78 คิดเป็น
ร้อยละ 67.89 ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม ได้ค่าคะแนน 6.86 คิดเป็นร้อยละ 68.65
โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ระดับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจโดยทั่วไป ได้ค่าคะแนน 7.01 คิดเป็นร้อยละ 70.08 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ได้ค่าคะแนน 7.42 คิดเป็ นร้ อยละ 74.23 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ ท่านมีความรู้ สึ ก
ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ได้ค่าคะแนน 7.51 คิดเป็นร้อยละ 75.09
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ศึกษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานี
ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารางที่ 4.14 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ภาพรวมความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ของตารวจด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ 8.09
1.82
80.93
(สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ
8.08
1.88
80.81
1.เจ้าหน้าที่ตารวจยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าที
8.21
2.08
82.16
เป็นมิตรต่อประชาชน
2.เจ้าหน้าที่ตารวจแสดงกิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน
8.13
1.95
81.33
ด้วยการทักทายประชาชน
3.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
7.94
1.86
79.38
ประชาชน
4.สถานีตารวจให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop
7.95
1.80
79.51
service)
5.เจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติงานบนสถานีตารวจทุกนาย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
8.11
1.85
81.06
ที่มาขอรับบริการ
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ตารางที่ 4.14 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
6.มีที่จอดรถเฉพาะสาหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
8.09
1.84
80.86
7.ห้องน้ามีความสะอาดและมีจานวนเพียงพอ
8.13
1.79
81.34
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8.10
1.76
81.04
8.เจ้าหน้าที่ตารวจออกไปพบปะประชาชนภายในพื้นที่
8.10
1.83
81.04
ชุมชนที่มีจุดเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
9.เจ้าหน้าที่ตารวจออกไปพบพูดคุยกับประชาชน
(Stop walk and Talk) เพื่อสร้างความใกล้ชิด
7.91
1.80
79.14
และเป็นมิตรกับประชาชน
10.เจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจได้พบพูดคุยกับประชาชน
โดยใช้กริยาวาจาสุภาพ สอบถามทุกข์สุข ปัญหา
8.09
1.76
80.92
และอุปสรรคต่างๆ ของประชาชน ในขณะปฏิบัติหน้าที่
11.เมื่อประชาชนได้แจ้งปัญหา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจได้มีการดาเนินการ
8.17
1.79
81.75
แก้ใขหรือดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่อย่างเหมาะสม
12.ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจปรากฏกายให้ประชาชน
พบเห็นเป็นประจาในแหล่งชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกัน
8.22
1.74
82.24
เป็นจานวนมาก เช่น บริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า/เย็น
ตลาดนัดต่างๆ เป็นต้น
13.เจ้าหน้าที่ตารวจจราจรเน้นบริการประชาชนด้วยการ
8.18
1.75
81.86
ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกการจราจรเป็นสาคัญ
14.เจ้าหน้าที่ตารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร
8.06
1.67
80.64
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุจราจร
15. เจ้าหน้าที่ตารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร
8.01
1.73
80.12
อย่างเคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล
16.ความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการให้บริการของ
8.17
1.74
81.69
เจ้าหน้าที่ตารวจ
จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ศึกษาความเชื่อมั่นและความ
พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการ
รับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พบว่า ภาพรวมความเชื่อมั่นได้ค่าคะแนน 8.09 คิดเป็นร้อยละ 80.93 โดยเมื่อพิจารณา รายด้านเป็น
ดังนี้ ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจได้รับค่าคะแนน 8.08 คิดเป็นร้อยละ
80.81 ประเด็น ที่ได้รั บ ค่าคะแนนมากที่สุ ด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตร
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ต่อประชาชน ได้ค่า คะแนน 8.21 คิดเป็นร้อ ยละ 82.16 ด้านการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้ าที่ต ารวจ
นอกสถานี ตารวจ ได้ค่ าคะแนน 8.10 คิดเป็ นร้อยละ 81.04 ประเด็ นที่ได้ ค่าคะแนนมากที่สุ ด คื อ
ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็นเป็นประจาในแหล่งชุมชนที่ประชาชนรวมตัว
กันเป็น จานวนมาก เช่น บริเวณโรงเรียนในช่ว งเช้ า/เย็น ตลาดนัดต่างๆ เป็นต้น ได้ค่าคะแนน 8.22
คิดเป็นร้อยละ 82.24
วัต ถุ ประสงค์ ข้อ ที่ 5 ศึก ษาความพึง พอใจของประชาชนต่ อการช่ว ยเหลื อบรรเทาสาธารณภั ย
อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสา
ธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตารางที่ 4.15 แสดงคะแนนความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบ
เรีย บร้ อย ความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร และการช่ว ยเหลื อประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย (น้าท่วม/พายุ)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ภาพรวมความพึ งพอใจของประชาชนกั บภารกิจในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย การ
อ านวยความสะดวกการจราจร และการช่ ว ยเหลื อ 7.90
1.98
79.02
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
(น้าท่วม/พายุ)
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.83
1.93
78.27
1.เจ้าหน้าที่ตารวจมีการออกตรวจที่พักอาศัย/ชุนชน
ของท่าน สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล
7.46
1.93
74.58
ศาสนสถานสาคัญ และบริเวณสถานที่พักพิงชั่วคราว
2.กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ท่านสามารถติดต่อและได้รับความช่วยเหลือจาก
7.50
1.92
75.02
เจ้าหน้าที่ตารวจได้อย่างรวดเร็ว
3.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาสุภาพ
7.85
1.94
78.51
4.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสมกับ
7.92
1.89
79.20
สถานการณ์
5เจ้าหน้าที่ตารวจมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
8.05
1.94
80.53
ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.กรณีมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
8.01
1.97
80.10
เจ้าหน้าที่ตารวจได้เข้าตรวจพื้นที่อย่างรวดเร็ว
7.กรณีเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
ทาให้ทราบชื่อความเป็นมาเบื้องต้นของผู้เสียชีวิต
7.99
1.94
79.97
ได้อย่างรวดเร็ว

103
ตารางที่ 4.15 แสดงคะแนนความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบ
เรีย บร้ อย ความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร และการช่ว ยเหลื อประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย (น้าท่วม/พายุ) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
8.06
1.94
80.60
1.เจ้าหน้าที่ตารวจมีการประชาสัมพันธ์พื้นที่ประสบ
สาธารณภัย เช่นมีการติดป้ายบอกเส้นทางให้หลีกเลี่ยง
7.95
1.97
79.58
ไปใช้เส้นทางอื่นให้กับประชาชนทราบอย่างชัดเจน
2.เจ้าหน้าที่ตารวจจัดกาลังพลได้อย่างเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่
7.96
1.88
79.55
ประสบ สาธารณภัย
3.เจ้าหน้าที่ตารวจได้นายานพาหนะ(รถยนต์ เรือท้องแบน
7.86
1.99
78.59
เรือยาง) ออกบริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
4.เจ้าหน้าที่ตารวจมีการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจร
8.05
1.98
80.50
ให้กับผู้ประสบสาธารณภัย
5.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาสุภาพ
8.25
1.93
82.47
6.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม
8.29
1.94
82.96
กับสถานการณ์
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7.82
2.08
78.20
1.เจ้าหน้าที่ตารวจออกตรวจเยี่ยมเยียน และมอบถุงยังชีพ
ให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ตามบ้านเรือน ศูนย์อพยพ
7.72
2.04
77.22
หรือที่พักพิงชั่วคราว
2.เจ้าหน้าที่ตารวจให้บริการช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เช่น การขนย้ายสิ่งของ ทาความสะอาด
7.78
2.06
77.82
ซ่อมแซม ที่พักอาศัย และสาธารณสถาน
(โรงเรียน/วัด/มัสยิด/ สถานีอนามัย)
3.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
7.96
2.15
79.60
ให้กับประชาชนที่ประสบภัยสาธารณภัย
จากตารางที่ 4.15 ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 5 ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย (ตามที่ รั ฐ บาลประกาศเป็ น พื้ น ที่ ป ระสบ
สาธารณภั ย ) ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พบว่ า ภาพรวมความพึ ง พอใจได้ ค่ า คะแนน 7.90
คิดเป็นร้อยละ 79.02 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ได้ ค่า คะแนน 7.83 คิ ดเป็ น ร้ อยละ 78.27 ประเด็ น ที่ไ ด้ค่ าคะแนนมากที่ สุ ด คื อ เจ้า หน้ า ที่ต ารวจ
มีการให้ข้อมูล ที่เป็น ประโยชน์ต่อประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่า
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คะแนน 8.05 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.53ด้ า นการอ านวยความสะดวกการจราจร ได้ ค่ า คะแนน 8.06
คิดเป็นร้อยละ 80.60 ประเด็นที่ได้ค่า คะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ได้ค่าคะแนน 8.29 คิดเป็นร้อยละ 82.96 ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ได้ค่าคะแนน 7.82 คิดเป็นร้อยละ 78.20 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยสาธารณภัยได้ค่าคะแนน 7.96 คิดเป็นร้อยละ
79.60
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
ตารางที่ 4.16 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชน ในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ภาพรวมความพึ ง พอใจ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
อาสาสมั ค รต ารวจชุ มชนในการรั บ ผิด ชอบต่อ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, 6.72
2.26
67.23
การปฏิบัติ งานชุมชนสัมพัน ธ์ แ ละการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในกิจการตารวจ
การสร้างเครือข่าย
6.79
2.39
67.96
1.ท่านได้ร่วมชี้แนะปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานภาครัฐและ
6.56
2.55
65.57
ภาคส่วนต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชุมชนของท่าน
2.ท่านเคยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น
หน่วยงานฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
6.62
2.40
66.22
หรือภาคเอกชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ในชุมชน
3.ท่านได้ร่วมกับตารวจในการเผยแพร่ความรู้และ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
7.21
2.23
72.10
อาชญากรรมในชุมชน
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
6.69
2.36
66.91
4.ท่านมีส่วนร่วมในการชี้เบาะแสหรือแจ้งข่าวสารข้อมูล
ของคนร้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชน
6.70
2.30
67.00
ให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจ
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ตารางที่ 4.16 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชน ในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
5.ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่
ตารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย
6.88
2.25
68.79
ในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน
6.ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
6.49
2.43
64.96
สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
6.73
2.20
67.32
7.ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนบ้านอันนาไปสู่การระบุปัญหาอาชญากรรม
6.76
2.17
67.60
ในชุมชน
8.ท่านเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้าน
อาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่เพื่อวางแผน
6.62
2.27
66.21
ร่วมกับตารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
9.ท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน
6.81
2.16
68.14
อย่างสม่าเสมอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6.67
2.12
66.73
10.ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
6.53
2.11
65.32
ของประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
11.ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหา
6.49
2.05
64.94
อาชญากรรมในชุมชน
12.ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการดาเนินการแก้ไข
6.99
2.22
69.94
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัย
รวมทั้งการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
จากตารางที่ 4.16 ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
อาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจ ได้ค่าคะแนน 6.72 คิดเป็นร้อยละ 67.23 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการสร้างเครือข่าย ได้ค่าคะแนน 6.79 คิดเป็นร้อยละ 67.96 ประเด็นที่ได้คะแนนมากที่สุด
คือ ท่านได้ร่วมกับตารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
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อาชญากรรมในชุ ม ชน ได้ ค่ า คะแนน 7.21 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.10 ด้ า นแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
อาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.69 คิดเป็นร้อยละ 66.91 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ
ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรั พ ย์ สิ น ของคนในชุมชน ได้ ค่าคะแนน 6.88 คิ ดเป็ นร้อยละ 68.79 ด้านการรับรู้ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.73 คิดเป็นร้อยละ 67.32 ประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ
ท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ ได้ค่าคะแนน 6.81 คิดเป็นร้อยละ
68.14 ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.67 คิดเป็นร้อยละ 66.73 ประเด็นที่ได้ค่า
คะแนนมากที่สุดคือ ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน ได้ค่าคะแนน 6.99 คิดเป็นร้อยละ 69.94
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ
ตารางที่ 4.17 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
ภาพรวมความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การ
7.13
2.24
71.30
มีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.93
2.38
69.34
1.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
6.87
2.35
68.70
2.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถหักห้ามใจและยึดมั่น
6.87
2.47
68.72
ในการทาความดีแม้จะมีผู้เสนอผลประโยชน์โดยมิชอบ
3.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
7.06
2.33
70.61
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
อุดมคติของตารวจ
7.18
2.21
71.86
4.เจ้าหน้าที่ตารวจมีการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7.11
2.20
71.18
อย่างสม่าเสมอ
5.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความอดทนและตรากตรา
7.17
2.26
71.73
ในการปฏิบัติหน้าที่
6.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่
7.27
2.17
72.69
ด้วยความไม่ประมาท
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.20
2.23
72.03
7.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามกฎหมาย
7.16
2.23
71.66
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ตารางที่ 4.17 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุ ณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
8.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
7.15
2.26
71.51
ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
9.เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
7.29
2.20
72.93
จรรยาบรรณของตารวจ
7.22
2.17
72.22
10.เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพ
7.35
2.19
73.51
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
11.เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่
7.14
2.16
71.44
ยกเว้นเมื่อมีความจาเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย
12.เจ้าหน้าที่ตารวจรักษาความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง
7.17
2.17
71.73
และไม่กระทาการโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.10
2.21
71.05
13.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติงานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
7.12
2.19
71.20
ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย
14.เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุข
หรือสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุม
7.01
2.23
70.07
และยาเสพติด เป็นต้น
15.เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ยินยอมให้ผู้กระทาความผิดใช้อิทธิพล
หรือทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ
7.09
2.24
70.90
หรือผิดกฏหมาย
16.สานักงานตารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
7.18
2.21
71.85
คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง
จากตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจพบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.13 คิดเป็นร้อยละ 71.30 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านมาตรฐานคุณธรรมของตารวจ ได้ค่าคะแนน 6.93 คิดเป็นร้อยละ 69.34
โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ได้ค่าคะแนน 7.06 คิดเป็นร้อยละ 70.61 ด้านอุดมคติของตารวจ ได้ค่า
คะแนน 7.18 คิดเป็นร้อยละ 71.86 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมีความ
รอบคอบและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความไม่ ป ระมาท ได้ ค่ า คะแนน 7.27 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.69 ด้ า น
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.20 คิดเป็นร้อยละ 72.03 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนน
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ได้ค่าคะแนน 7.29 คิดเป็นร้อยละ
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72.93 ด้านจรรยาบรรณของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.22 คิดเป็นร้อยละ 72.22 โดยประเด็นที่ได้ค่า
คะแนนมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการอย่าง
เป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้ค่าคะแนน 7.35 คิดเป็นร้อยละ 73.51 ด้านการแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.10 คิดเป็นร้อยละ 71.05 โดยประเด็นที่ได้ค่าคะแนนมาก
ที่สุด คือ สานักงานตารวจแห่งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ค่าคะแนน 7.18 คิดเป็นร้อยละ 71.85
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
ของตารวจ
ตารางที่ 4.18 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ
มาตรฐาน
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
7.30
2.20
73.05
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
1.เจ้าหน้าที่ตารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด
7.25
2.17
72.53
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นประจาและสม่าเสมอ
2.การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดเจ้าหน้าที่ตารวจ
7.29
2.14
72.85
มีจานวนเหมาะสมโดยมีนายตารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า
และเจ้าหน้าที่ตารวจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่
3.มีการจัดแผงกั้น อุปกรณ์อื่นๆ อย่างครบถ้วน และ
7.24
2.15
72.43
มีเครื่องหมาย “หยุดตรวจ” ให้เห็นชัดเจน และในเวลากลางคืน
มีการจัดแสงไฟฟ้าส่องสว่างให้เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการตั้งด่าน
จุดตรวจ หรือจุดสกัด
4.การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่
7.26
2.14
72.65
ไม่ตั้งในเส้นทางและห้วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทาให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจร
5.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติกับประชาชนด้วยกริยา มารยาท
7.28
2.29
72.82
สุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
6.เจ้าหน้าที่ตารวจมีการปฏิบัติ โดยแจ้งขั้นตอนและทาการ
7.23
2.24
72.30
ตรวจค้น จับกุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
7.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากการตั้งด่านตรวจ
7.22
2.24
72.22
จุดตรวจและจุดสกัด
8.เจ้าหน้าที่ตารวจมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ
7.66
2.23
76.61
จุดตรวจและจุดสกัดตารวจ
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จากตารางที่ 4.18 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.30 คิดเป็นร้อยละ 73.05 โดยประเด็นที่ได้
ค่าคะแนนมากที่ สุ ด คื อ เจ้ าหน้ าที่ต ารวจมี การประชาสั มพั นธ์ เพื่ อให้ ความรู้ แก่ ประชาชนได้ ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดตารวจ ได้ค่าคะแนน 7.66 คิดเป็นร้อยละ 76.61

4.3 ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งกองวิจัย
รับผิ ดชอบ ตัว ชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ ซึ่งเป็นการนาผลการประเมิน
ตัวชี้วัด 3 ตัว มารายงานผล ได้แก่ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต
ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่ อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา
(เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ร้อยละความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารางที่ 4.19 แสดงร้อยละความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
ประเด็น/ตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

ภาพรวมความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ
1.ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย(เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2.ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ)
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ

7.01

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.77

7.15

1.67

71.49

5.99

1.66

59.87

7.90

1.98

79.02

ร้อยละ
70.13

จากตารางที่ 4.19 ผลการศึกษาภาพรวมร้อยละของความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ตารวจ ซึ่งประกอบด้วย ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ
และทรัพย์ ) ต่อการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ ต้องหา (เกี่ยวกับคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ร้อยละความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจใน
การรับบริการสาธารณะ (จราจร, ชุมชน, สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 7.01 คิดเป็นร้อยละ 70.13
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4.4 สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชน
ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ มีดังนี้
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
7.15
1.67
71.49
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.99
1.66
59.87
3.
ความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
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. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
1.82
80.93
ให้บริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี 8.09
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
8.08
1.88
80.81
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8.10
1.76
81.04
5. ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การช่ ว ยเหลื อ บรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
7.90
1.98
79.02
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.83
1.93
78.27
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
8.06
1.94
80.60
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7.82
2.08
78.20
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
2.26
67.23
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 6.72
ที่พักและอาศัย
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 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนภาพรวมรายวัตถุประสงค์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม 7.13
2.24
71.30
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.93
2.38
69.34
ดมคติของตาารวจ
7.18
2.21
71.86
จริยอุธรรมของข้
ราชการตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.20
2.23
72.03
จรรยาบรรณของตารวจ
7.22
2.17
72.22
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.10
2.21
71.05
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
7.30
2.20
73.05
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
จากตารางที่ 4.20 อธิ บายภาพรวมของส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ วั ตถุ ประสงค์ข้ อ 1
ความเชื่อมั่นของผู้ เสี ยหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.49
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 59.87 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 46.98 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.93 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่ประสบสาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.02 วัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 67.23 วัตถุประสงค์ข้ อที่ 7 ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ย วกับ การมีคุ ณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 71.30
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.05
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4.5 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ คะแนนความคิ ด เห็ น ของประชาชนในภาพรวมระดั บ
กองบัญชาการ/ตารวจภูธรภาค (บช./ภ.1-9) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
4.5.1 กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
1. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
7.01
1.68
70.14
เจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหาต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
6.03
1.61
60.31
เจ้าหน้าที่ตารวจ
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. ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานี ตารวจ (Front Office)และนอกสถานี
8.53
1.25
85.31
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
8.54
1.26
85.44
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8.51
1.24
85.13
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ ป ระสบ
สาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินในชุมชน
6.28
1.97
62.88
ที่พักและอาศัย
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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ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
7. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ย วกั บการมีคุ ณธรรม
7.34
2.01
73.43
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
7.24
2.18
72.47
อุดมคติของตารวจ
7.36
1.97
73.63
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.41
1.98
74.08
จรรยาบรรณของตารวจ
7.35
1.97
73.48
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.34
1.97
73.49
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
7.41
1.97
74.13
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
จากตารางที่ 4.22 อธิบายในส่วนของกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) วัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสี ยหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
70.14 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.31 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.32 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการรั บ บริ ก ารสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.31 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
ตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.88 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.43 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.13
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จากตารางที่ 4.23 อธิบายในส่วนของกองบังคับการตารวจนครบาลในสังกัดกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล (บชน.)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ น.2
มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 74.66, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.31, น.7 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
63.45
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
น.2 มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 58.47, น.5 มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ60.57, น.7 มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย
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
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 79.84, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 88.51, น.7 มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 87.59
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั ก ษาความปลอดภัย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิ นของประชาชนในพื้ น ที่ป ระสบ
สาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ไม่เก็บข้อมูล)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 6 การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.38,
น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.55, น.7 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.72
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ74.53, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ71.45, น.7 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ74.30
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ น.2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ74.19, น.5 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ71.33, น.7 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ76.88
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4.5.2 ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่น ของผู้ ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office)และนอกสถานีตารวจในการรับ
บริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัย อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
ร้อยละ
มาตรฐาน

7.32

1.68

73.21

5.34
4.79
6.53
6.08
7.42

1.70
2.69
2.42
2.37
2.34

53.42
47.88
65.3
68.06
74.25

7.53

2.23

75.36

7.49
7.56

2.33
2.15

74.97
75.67

7.91

1.96

79.13

7.82
8.06
7.81

1.93
1.94
2.08

78.27
80.61
78.2

6.89

2.00

68.95

7.03
6.84
6.90
6.78

2.23
2.12
2.09
2.02

70.37
68.48
69.07
67.89
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ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) (ต่อ)
ค่า
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม
7.13
2.35
ของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.85
2.52
อุดมคติของตารวจ
7.19
2.37
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.22
2.32
จรรยาบรรณของตารวจ
7.30
2.25
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.09
2.30
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่ านตรวจ จุด
7.30
2.25
ตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ร้อยละ
71.30
68.53
71.91
72.25
73.03
70.92
73.00

จากตารางที่ 4.24 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 73.21
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 53.42 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 47.88 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.36 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลื อ
บรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่ประสบสาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.13 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 6 การมีส่ ว นร่ ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.95 วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.30
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.00
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จากตารางที่ 4.25 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.66 จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 75.45 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.53
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้น ที่จั งหวัดชัย นาท มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ53.11จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 55.94 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.41
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชน พื้นที่จังหวัดชัยนาท
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 52.90 จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 44.02
จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.69
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.55 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.11 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.44
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย ของส านั กงานตารวจแห่ ง ชาติ พื้น ที่จั งหวัด ชัย นาท มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 84.49
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.69 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 78.01
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ75.19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.61 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.06
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมี คุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ พื้นที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.63 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.50 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.86
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ พื้นที่จังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.80 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.18 จังหวัดสมุทรปราการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.03
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4.5.3 ตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office)และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5.ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการช่ ว ยเหลื อบรรเทาสา
ธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย์ สิน ของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัยของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ค่า
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ร้อยละ

7.06

1.73

70.66

5.98
4.67
6.53
6.80
7.25

1.51
2.84
2.43
2.84
2.26

59.86
46.80
65.33
68.12
72.53

8.54

1.16

85.40

8.54
8.53

1.18
1.14

85.46
85.38

7.89

1.76

78.90

7.74
8.03
7.93

1.79
1.86
1.93

77.42
80.37
79.37

6.32

1.94

63.29

6.33
6.29
6.32
6.36

2.25
1.99
2.03
1.96

63.37
62.92
63.25
63.63
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) (ต่อ)
ค่า
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
7.05
2.30
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.90
2.36
อุดมคติของตารวจ
7.15
2.22
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.12
2.34
จรรยาบรรณของตารวจ
7.10
2.27
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
6.92
2.33
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุด
7.28
2.32
ตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ร้อยละ
70.50
69.01
71.47
71.21
71.00
69.21
72.75

จากตารางที่ 4.26 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70.66
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 59.86 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 46.80 วั ต ถุป ระสงค์ข้ อ ที่ 4 ความเชื่อ มั่ นและความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.40 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ป ระสบสาธารณภัยของส านักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
78.90 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.29 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุ ณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.50 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.75
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จากตารางที่ 4.27 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 63.97 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33
จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.68
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดชลบุ รี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.29 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 59.76
สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.55
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน พื้นที่จังหวัดชลบุรี
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 45.62 จั ง หวั ด ตราด มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 52.94 จั ง หวั ด สระแก้ ว
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.89
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบน
สถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดชลบุ รี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.99 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 88.50
จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.77
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภั ย ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 64.04
จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.18 จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.79
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ70.61 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.17จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
53.11
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกั บการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ พื้นที่จังหวัดชลบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.22 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 67.88จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.30
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ พื้นที่จังหวัดชลบุรีมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.71 จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 72.15 จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.38
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4.5.4 ตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6.95
1.65
69.50
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 6.39
1.57
64.00
3.
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
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. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
2.25
76.03
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี 7.60
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
7.57
2.37
75.74
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
7.62
2.18
76.23
5.ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การช่ ว ยเหลื อ บรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
7.83
1.71
78.39
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.75
1.74
77.54
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
8.01
1.75
80.12
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7.69
2.05
76.94
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 6.37
1.97
63.76
ที่พักและอาศัย
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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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) (ต่อ)
ค่า
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
7.31
1.99
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
7.12
2.24
อุดมคติของตารวจ
7.33
2.01
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.34
1.98
จรรยาบรรณของตารวจ
7.38
1.93
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.34
1.87
8. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ
7.37
1.92
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ร้อยละ
73.12
71.18
73.28
73.39
73.39
73.38
73.71

จากตารางที่ 4.28 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 69.50
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 64.00 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 49.25 วั ต ถุป ระสงค์ข้ อ ที่ 4 ความเชื่อ มั่ นและความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.03 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่ อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ป ระสบสาธารณภัยของส านักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
78.39 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.76 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.12 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.71
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จากตารางที่ 4.29 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.35 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
64.40 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.77
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.48 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
63.93 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.62
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน พื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 48.09 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.62 จังหวัด
ยโสธรมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.04
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.75 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
73.79 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.55
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.23
จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.27 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.87
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 66.78 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.97 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 53.56
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้ า ราชการต ารวจ พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 68.50 จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.18 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.36
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.12 จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.50 จังหวัดยโสธร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.51
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4.5.5 ตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5.ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การช่ ว ยเหลื อ บรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรั พย์ สิน ของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ค่า
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ
มาตรฐาน
7.03

1.64

70.29

6.16
4.25
6.27
6.64
7.35

1.49
2.65
2.48
2.44
2.35

61.64
42.44
62.68
66.42
73.46

8.47

1.15

84.76

8.45
8.48

1.17
1.14

84.64
84.85

7.69

1.82

76.98

7.69
7.79
7.52

1.84
1.87
2.10

76.91
77.96
75.24

6.41

1.92

64.13

6.43
6.36
6.40
6.44

2.23
1.96
1.99
1.90

64.33
63.63
64.07
64.48
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) (ต่อ)
ค่า
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
7.01
2.34
70.14
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.70
2.49
67.03
อุดมคติของตารวจ
7.09
2.35
70.87
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.11
2.33
71.19
จรรยาบรรณของตารวจ
7.14
2.24
71.34
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
6.96
2.34
69.61
8. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ
7.20
2.30
71.97
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
จากตารางที่ 4.30 อธิบายในส่วนตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) วัตถุประสงค์ข้อ ที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70.29
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 61.64 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 42.44 วั ต ถุป ระสงค์ข้ อ ที่ 4 ความเชื่อ มั่ นและความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.76 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ป ระสบสาธารณภัยของส านักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
76.98 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.13 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริ ยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70.14 วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 8 ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ยวกั บ การตั้ ง
ด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.97
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จากตารางที่ 4.31 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้น ที่จั งหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 75.10 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ
70.97 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.82
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้น ที่จั งหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 61.21 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
63.45 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.26
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน พื้ น ที่ จั ง หวั ด
ขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.74 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.63 จังหวัดเลย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ41.94
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้น ที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 82.07 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ
88.21 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.02
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยของส านั กงานตารวจแห่ งชาติ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.00
จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.83 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.04
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ62.64 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.08 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
53.67
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.04 จังหวัดอุดรธานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 76.85 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.13
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุ ดสกั ดของตารวจ พื้ น ที่จั งหวัด ขอนแก่ น มี ค่า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 69.47 จั งหวัด อุ ดรธานี
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.83 จังหวัดเลย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.60
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4.5.6 ตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
วัตถุประสงค์
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
5.ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การช่ ว ยเหลื อ บรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรั พย์ สิน ของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

ค่า
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ร้อยละ
มาตรฐาน
7.25

1.71

72.49

5.80
4.86
6.65
6.86
7.15

1.58
2.79
2.35
2.86
2.35

57.98
48.62
66.47
68.64
71.53

7.66

2.28

76.72

7.64
7.67

2.39
2.20

76.51
76.86

7.71

1.80

77.14

7.58
7.90
7.63

1.85
1.85
2.07

75.83
79.08
76.34

6.39

1.96

63.92

6.44
6.34
6.40
6.37

2.24
2.02
2.05
1.98

64.48
63.40
64.03
63.77
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ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
6.99
2.33
69.89
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.93
2.37
69.26
อุดมคติของตารวจ
7.04
2.25
70.48
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.08
2.35
70.81
จรรยาบรรณของตารวจ
7.00
2.32
70.04
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
6.89
2.39
68.95
8. ความพึง พอใจของประชาชนเกี่ย วกั บการตั้ง ด่า นตรวจ
7.19
2.33
71.89
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
จากตารางที่ 4.32 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 72.49
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.98 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 48.62 วั ต ถุป ระสงค์ข้ อ ที่ 4 ความเชื่อ มั่ นและความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.72 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ป ระสบสาธารณภัยของส านักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
77.14 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 การมีส่ว นร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.92 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.89 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.89
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จากตารางที่ 4.33 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.50 จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.10
จังหวัดลาพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.87
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.64 จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.24
จังหวัดลาพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.07
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน พื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.89 จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.83 จังหวัด
ลาพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.14
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.42 จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.38
จังหวัดลาพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.35
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.36
จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.10 จังหวัดลาพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.62
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ61.00 จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 จังหวัดลาพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
55.78
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.89 จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 71.14 จังหวัดลาพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.69
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.37 จังหวัดลาปาง มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 73.30 จังหวัดลาพูน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.01
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4.5.7 ตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
7.11
1.71
71.12
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.88
1.52
58.81
3.
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
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. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี 8.43
1.17
84.29
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
8.41
1.20
84.19
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8.44
1.16
84.36
5.ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การช่ ว ยเหลื อ บรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
8.32
1.35
83.22
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.22
1.37
82.25
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
8.44
1.39
84.48
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
8.29
1.61
82.95
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินในชุมชน 6.55
1.94
65.51
ที่พักและอาศัย
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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ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
7.19
2.06
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.90
2.38
อุดมคติของตารวจ
7.17
2.12
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.16
2.06
จรรยาบรรณของตารวจ
7.34
1.97
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.31
7.88
8. ความพึง พอใจของประชาชนเกี่ย วกั บการตั้ง ด่า นตรวจ
7.41
1.91
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ร้อยละ
71.97
69.01
71.65
71.64
73.42
73.14
74.09

จากตารางที่ 4.34 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 71.12
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 58.81 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 48.21 วั ต ถุป ระสงค์ข้ อ ที่ 4 ความเชื่อ มั่ นและความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.29 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ป ระสบสาธารณภัยของส านั กงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
83.22 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 การมีส่ วนร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.51 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.97 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.09
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จากตารางที่ 4.35 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 65.80 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 72.70 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.90
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.10 จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
60.60 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.70
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน พื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.70 จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.60 จังหวัด
สุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.40
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.70 จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
88.20 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.00
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ พื้นที่จังหวั ดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.50
จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.00 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.30
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ57.80จังหวัดพิษณุโลก มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.40 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 61.40
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีค่ าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.60 จังหวัดพิษณุโลก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.40 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.60
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุ ด สกั ด ของต ารวจ พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 76.10 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.30 จังหวัดสุโขทัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.60

149
4.5.8 ตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
7.05
1.63
70.52
ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5.54
1.83
55.35
3.
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
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. ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนในการ
2.27
76.91
ให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี 7.69
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
7.66
2.37
76.67
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
7.07
2.19
77.08
5.ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การช่ ว ยเหลื อ บรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยใน
7.47
1.94
74.78
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.41
1.99
74.18
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
7.62
2.00
76.25
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7.32
2.19
73.22
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 6.81
1.99
68.10
ที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

6.91
6.75
6.83
6.73

2.23
2.09
2.07
2.01

69.14
67.55
68.33
67.37
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ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
7.18
2.35
71.81
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.94
2.43
69.46
อุดมคติของตารวจ
7.30
2.31
73.00
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.32
2.34
73.22
จรรยาบรรณของตารวจ
7.29
2.27
72.94
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.02
2.41
70.27
8. ความพึง พอใจของประชาชนเกี่ย วกั บการตั้ง ด่า นตรวจ
7.35
2.39
73.48
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
จากตารางที่ 4.36 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70.52
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 55.35 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 47.53 วั ต ถุ ป ระสงค์ข้ อ ที่ 4 ความเชื่อ มั่ นและความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.91 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ป ระสบสาธารณภัยของส านักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
74.78 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.10 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุ ณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.81 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.48
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จากตารางที่ 4.37 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตารวจ
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.80 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
66.60 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.20
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.70 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
54.80 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.60
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน พื้ น ที่ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.40 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.30
จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.90
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.30 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
71.20 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.20
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
79.20 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.50 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
71.90
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 66.50 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.20 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 62.60
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.80 จังหวัดเพชรบุรี มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.80 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.50
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.70 จังหวัดเพชรบุรี
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.50 จังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.20
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4.5.9 ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
7.30
1.56
เจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหาต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ 6.24
1.87
3.
เจ้าความหวาดกลั
หน้าที่ตารวจ วภัยอาชญากรรมของประชาชน
4.39
2.73
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
6.41
2.22
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
6.83
2.17
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.38
2.29
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี 8.45
1.18
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
8.44
1.21
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8.46
1.72
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
7.91
1.72
ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ ป ระสบสา
ธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.83
1.76
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
8.08
1.78
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7.79
2.02
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ใน 7.33
1.95
ชุมชนที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

7.44
7.34
7.37
7.19

2.22
2.11
1.97
1.93

ร้อยละ
73.02
62.43
43.93
64.14
68.33
73.78
84.53
84.46
84.58
79.19
78.30
80.85
77.93
73.37
74.40
73.40
73.74
71.92
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ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
7.02
2.17
70.22
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.87
2.30
68.71
อุดมคติของตารวจ
7.05
2.10
70.47
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.09
2.18
70.93
จรรยาบรรณของตารวจ
7.03
2.12
70.30
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.03
2.17
70.28
8. ความพึง พอใจของประชาชนเกี่ย วกั บการตั้ง ด่า นตรวจ
7.17
2.14
71.67
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
จากตารางที่ 4.38 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 73.02
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 62.43 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 43.93 วั ต ถุป ระสงค์ข้ อ ที่ 4 ความเชื่อ มั่ นและความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ตารวจในการรับบริการสาธารณะจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.53 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ป ระสบสาธารณภัยของส านักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
79.19 วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.37 วัตถุประสงค์
ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.67
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จากตารางที่ 4.39 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.40 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
69.30 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.40
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 60.50 จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 61.90 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.90
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน พื้นที่จังหวัดชุมพร
มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 45.30 จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 41.70
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.70
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.40 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ
88.00 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.20
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภั ย ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 88.80
จั งหวัดนครศรี ธ รรมราช มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 71.30 จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 77.50
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศั ย พื้นที่จังหวัดชุมพร มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้ อ ยละ 69.00 จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70.60 จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.50
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้า ราชการต ารวจ พื้ น ที่ จั ง หวัด ชุ ม พร มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 69.90 จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.70 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.80
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุ ดสกั ดของตารวจ พื้ น ที่ จั งหวัดชุ มพร มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 72.80 จังหวั ดนครศรี ธ รรมราช
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.60 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.70
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4.5.10 ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
1. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
7.22
1.69
เจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 6.15
1.68
3.
ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ตารวจ
4.90
2.58
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
6.73
2.36
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
7.03
2.24
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.69
2.26
4. ความเชื่อมั่น และความพึ งพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี 7.64
2.26
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
7.62
2.36
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
7.65
2.18
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่ว ยเหลื อบรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
8.28
1.41
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณ
ภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.18
1.44
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
8.41
1.42
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
8.24
1.66
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 6.91
1.97
ที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
7.03
2.22
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
6.88
2.11
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
6.92
2.07
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
6.82
1.96

ร้อยละ
72.20
61.49
49.08
67.34
70.29
76.91
76.42
76.25
76.55
82.82
81.87
84.13
82.45
69.16
70.37
68.85
69.22
68.22
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ตารางที่ 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
7.33
2.21
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
7.13
2.42
อุดมคติของตารวจ
7.35
2.27
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.33
2.19
จรรยาบรรณของตารวจ
7.46
2.16
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
7.35
2.10
8. ความพึง พอใจของประชาชนเกี่ย วกั บการตั้ง ด่า นตรวจ
7.50
2.05
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ

ร้อยละ
73.34
71.35
73.49
73.36
74.57
73.46
74.95

จากตารางที่ 4.40 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความ
เชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 72.20
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 61.49 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 49.08 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.42 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึ งพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 82.82
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่ อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรั พย์ สิ น ในชุมชนที่ พักและอาศัย มีค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้อ ยละ 69.16 วั ตถุประสงค์ข้อที่ 7
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.34 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.95
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จากตารางที่ 4.41 อธิบายในส่วนของตารวจภูธรจังหวัดในสังกัดตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จั งหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.00 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 74.70
จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.70
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้น ที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.40 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 55.90
จังหวัดพัทลุงมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.10
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน พื้นที่จังหวัดสงขลา
มีค่ าคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ58.20จั ง หวัด ตรัง มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ 43.20 จัง หวัด พั ทลุ ง มี ค่ า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.90
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้า ที่
ตารวจ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.60 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
71.70จังหวัดพัทลุงมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.20
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภั ย ของส านั กงานต ารวจแห่ ง ชาติ พื้ นที่ จั งหวั ดสงขลา มี ค่ าคะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ 85.20
จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.70 จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.60
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ69.80 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.80 จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
71.00
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 62.80 จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.69
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ พื้นที่จังหวัดสงขลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.40 จังหวัดตรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 66.90 จังหวัดพัทลุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.60
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4.5.11 ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศชต.)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
1. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หายต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
7.34
1.67
73.36
เจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหาต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ 6.51
1.36
65.11
3.
เจ้าความหวาดกลั
หน้าที่ตารวจ วภัยอาชญากรรมของประชาชน
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. ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี 8.45
1.19
84.55
ตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
8.44
1.20
84.45
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8.46
1.18
84.62
5.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่ว ยเหลื อบรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
7.74
1.82
77.42
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณ
ภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.63
1.83
76.31
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
7.91
1.90
79.14
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7.65
2.07
76.57
6. การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 7.64
1.87
76.48
ที่พักและอาศัย
การสร้างเครือข่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน

7.76
7.67
7.70
7.44

2.10
2.06
1.85
1.83

77.63
76.77
77.03
74.48
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ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนของศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศชต.) (ต่อ)
ค่าเบี่ยงเบน
วัตถุประสงค์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
มาตรฐาน
7. ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม
6.92
2.36
69.21
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
6.68
2.44
66.80
อุดมคติของตารวจ
7.03
2.29
70.35
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.03
2.37
70.32
จรรยาบรรณของตารวจ
7.06
2.28
70.62
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
6.79
2.40
67.97
8. ความพึ งพอใจของประชาชนเกี่ยวกั บการตั้งด่า นตรวจ
7.19
2.41
71.95
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
จากตารางที่ 4.42 อธิบายในส่ วนของศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศชต.) วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่า
คะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 73.36 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.11 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.70 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการ
สาธารณะจากเจ้าหน้าที่ตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.55 วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัยของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 77.42 วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย มีค่าคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 76.48
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.21 วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.95

166

167

168
จากตารางที่ 4.43 อธิบายในส่ว นของศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศชต.)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ความเชื่อมั่นของผู้เสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.00 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.90
จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.20
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
พื้นที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.00 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.80
จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.50
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน พื้นที่จังหวัดยะลา
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.40 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.00 จังหวัดนราธิวาส
มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.70
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
บนสถานี ตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะจากเจ้าหน้า ที่
ตารวจพื้นที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.30 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
88.10 จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.30
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภั ย ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ พื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลา มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 77.00
จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.70 จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.60
วัตถุประสงค์ข้อที่ 6 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย พื้นที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 79.60 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.20 จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ77.60
วัตถุประสงค์ข้อที่ 7 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ พื้นที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.80 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 66.30 จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.30
วัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ พื้นที่จังหวัดยะลา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.10 จังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 69.20 จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.50
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจั ยนี้ เป็น การศึกษาตาม โครงการประเมินประสิ ทธิภาพสถานีตารวจและความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจประจาปีงบประมาณพ.ศ.2560โดยมีวัตถุประสงค์
คือ
1. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย
เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดี
ยาเสพติด)ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. เพื่อศึกษาความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
4. เพื่อ ศึก ษาความเชื่อ มั่น และความพึง พอใจของประชาชนในการให้ บ ริก าร
บนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งาน
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
อานวยความสะดวกและรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชนในพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศ เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
6. เพื่อศึกษาการมีส่ วนร่ว มของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิ ดชอบต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
7. เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจ
8. เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัด ของตารวจ
ซึ่งการวิจัยนี้มีการศึกษาเนื้อหาในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. ความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืน
2) ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
3) ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจ จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ตามแนวทาง
การยกระดับ การบริการประชาชนของสถานีตารวจ
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2) เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร, ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, สายตรวจ ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่มีการพูดคุยกับประชาชน เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
3) งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสั มพันธ์ , งานสายตรวจ เน้นงาน
บริการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่ว ยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวย
ความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
(ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
6. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย จานวน 4 ด้าน ดังนี้
1) การสร้างเครือข่าย
2) แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
3) การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
7. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ จานวน 5 ด้าน ดังนี้
1) มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
2) อุดมคติของตารวจ
3) มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
4) จรรยาบรรณของตารวจ
5) การทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
8. ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
ของตารวจ
ผลการส ารวจความคิดเห็ นของประชาชนตามโครงการประเมินประสิ ทธิภ าพสถานี
ตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จากกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 17,355 คน มีดังนี้

5.1 ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ เ สี ย หาย (เกี่ ย วกั บ คดี
ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ภาพรวมความเชื่อมั่น ของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ คิดเป็นร้อยละ 71.49 โดยหน่วยงานที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์)
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 73.36 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย
(เกี่ยวกับคดีป ระทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
น้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 3 (ภ.3) คิดเป็นร้อยละ 69.50
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5.2 ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ต้ อ งหา (เกี่ ย วกั บ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้ต้องหาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ คิดเป็นร้อยละ
59.87โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 65.11 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ความเชื่อมั่น ของผู้ ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุ ษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติ ด) ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 53.42

5.3 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
ภาพรวมความหวาดกลัว ภัยอาชญากรรมของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 46.98 โดย
หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนมากที่สุด คือ
ต ารวจภู ธ รภาค 3 (ภ.3) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 49.25 หน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 42.44
ภาพรวมด้านประสิ ทธิภ าพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ
70.10 โดยแบ่งเป็น 3 ด้านประกอบด้วยด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ
65.43 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมมากที่ สุด
คือ ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็ นร้อยละ 67.34 และหน่ว ยงานที่มีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 62.86
ด้านประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ 68.65 โดยหน่วยงานที่มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมมากที่สุด คือ กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 71.18 หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การปราบปรามอาชญากรรมน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 4 (ภ.4) คิดเป็นร้อยละ 66.40
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 74.23 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ ความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพ ย์ สิ นมากที่สุ ด คือ ตารวจภูธ รภาค 6 (ภ.6)
คิดเป็นร้อยละ 78.39 หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
น้อยที่สุดคือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 70.30

5.4 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้ บ ริ ก ารบนสถานี ต ารวจ (Front Office) และนอกสถานี ต ารวจในการ
รับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ
ภาพรวมความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ
(Front Office) และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ คิดเป็นร้อยละ 80.93 โดยหน่วยงานที่มีความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอกสถานี
ตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ) จาก
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เจ้าหน้าที่ตารวจมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2) คิดเป็นร้อยละ 85.40 หน่วยงานที่มี ความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการบนสถานีตารวจ (Front Office) และนอก
สถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งานจราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , งานสายตรวจ)
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ น้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ 75.36
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ คิดเป็นร้อยละ 80.81 โดย
หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจมากที่สุด
คือ ตารวจภูธรภาค 2 (ภ.2)คิดเป็นร้อยละ 85.46 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็นร้อยละ
74.97
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ คิดเป็นร้อยละ 81.04 โดย
หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจมากที่สุด
คือ ตารวจภูธ รภาค 2 (ภ.2) คิดเป็ นร้อยละ 85.38 และหน่ว ยงานที่มีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 1 (ภ.1) คิดเป็น
ร้อยละ 75.67

5.5 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ป ระสบสาธารณภัย (ตามที่ รัฐบาลประกาศเป็นพื้ นที่ป ระสบ
สาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่
รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ คิดเป็นร้อยละ 79.02
โดยหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวยความ
สะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ตามที่
รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) มากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) คิดเป็นร้อยละ
83.22 โดยหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อานวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
(ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) น้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็น
ร้อยละ 74.78 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 78.27 โดยหน่วยงาน
ที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด คือ ตารวจภูธร
ภาค 6 (ภ.6) คิดเป็ นร้ อยละ 82.25 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 74.18
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร คิดเป็นร้อยละ 80.60 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การอานวยความสะดวกการจราจร คือ ตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) คิดเป็นร้อยละ
84.48 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การอานวยความสะดวกการจราจรน้อยที่สุด คือ
ตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 76.25
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ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน คิดเป็นร้อยละ 78.20 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือประชาชนมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 6 (ภ.6) คิดเป็น
ร้อยละ 82.95 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนน้อยที่สุด
คือ ตารวจภูธรภาค 7 (ภ.7) คิดเป็นร้อยละ 73.22

5.6 ผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนใน
การรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
ภาพรวมความพึง พอใจเกี่ ย วกับ การมีส่ ว นร่ ว มของอาสาสมัค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พั กและอาศัย คิดเป็นร้อยละ 67.23 โดย
หน่วยงานที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย์สิ นในชุมชนที่พักและอาศัยมากที่สุ ด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 76.48 และหน่วยงานที่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ที่พักและอาศัยน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 62.88 โดยเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านการสร้ างเครื อข่า ย คิดเป็นร้อยละ 67.96 โดยหน่ว ยงานที่มีระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็น
ร้ อ ยละ 77.63 และหน่ ว ยงานที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 62.77
ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.91 โดยหน่วยงาน
ที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมในชุ ม ชนมากที่ สุ ด คื อ
ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 76.77 และหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนน้อยที่สุ ด คือ กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 62.25
ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 67.32 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 77.03 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การรับรู้
ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนน้อยที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ
63.03
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.73 โดยหน่วยงานที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมากที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 74.48 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชน น้อยที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 63.48
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5.7 ผลการส ารวจความคิดเห็ น เกี่ย วกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ยวกั บ การ
มีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุ ณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจ คิดเป็นร้อยละ 71.30 โดยหน่วยงานที่มีความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ
74.43 และหน่ ว ยงานที่ มี ค วามพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
ข้าราชการตารวจน้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ
69.21 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านมาตรฐานคุณธรรมของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 69.34 โดยหน่วยงานที่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานคุณธรรมของตารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.)
คิดเป็นร้อยละ 72.47 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
น้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 66.80
ด้านอุดมคติของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 71.86 โดยหน่ว ยงานที่มีระดับความคิดเห็ น
เกี่ยวกับอุดมคติของตารวจมากที่สุด คือกองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 73.63
และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ อุดมคติของตารวจน้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 70.35
ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 72.03 โดยหน่วยงานที่มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการตารวจนครบาล
(บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 74.08 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม
ของตารวจน้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) คิดเป็นร้อยละ 70.32
ด้านจรรยาบรรณของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 72.22 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของตารวจมากที่สุด คือตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 74.57 และ
หน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ จรรยาบรรณของตารวจน้อยที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 5
(ภ.5) คิดเป็นร้อยละ 70.04
ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ คิดเป็นร้อยละ 71.05 โดยหน่วยงานที่มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจมากที่สุด คือ กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล (บช.น.) คิดเป็นร้อยละ 73.49 และหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจน้อยที่สุด คือ ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
คิดเป็นร้อยละ 67.97

5.8 ผลการส ารวจความคิดเห็ น เกี่ย วกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ยวกั บ การ
ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตารวจ
ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของ
ตารวจ คิดเป็นร้อยละ 73.05 โดยหน่วยงานที่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดของตารวจมากที่สุด คือ ตารวจภูธรภาค 9 (ภ.9) คิดเป็นร้อยละ 74.95 และหน่วยงาน
ที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ านตรวจ จุ ด ตรวจและจุ ดสกั ดของต ารวจน้ อยที่ สุ ด คื อ
ตารวจภูธรภาค 8 (ภ.8) คิดเป็นร้อยละ 71.67
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5.9 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.9.1 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิเคราะห์ค่าร้อยละ
จากผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในด้านต่างๆ
สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตารวจในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ประเด็นที่ ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นมากที่สุด คือ พนักงานสอบสวนปกปิดข้อมูลของผู้เสี ยหายและพยานเป็นความลับ คิดเป็น
ร้ อยละ 72.89 ประเด็ น ที่ป ระชาชนให้ ค วามเชื่ อ มั่ น น้ อยที่ สุ ด คื อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องพนั ก งาน
สอบสวน (ร้ อ ยเวร) เป็ น ไปตามล าดั บ ก่ อ น-หลั ง ของผู้ ม ารั บ บริ ก าร คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 67.90 จาก
ผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าประชาชนมองถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่ง
การให้บริการตามลาดับก่อนหลังมีผลต่อจิตใจของผู้เสียหายเนื่องจากผู้เสียหายย่อมรู้สึกว่าตนเอง
ได้รับความเดือดร้อนมา ย่อมต้องการให้เจ้าหน้าที่ตารวจให้ความช่วยเหลือตนเองและให้ความสาคัญ
กับตัวเอง หากเจ้าหน้าที่ตารวจเลือกปฏิบัติแล้วย่อมทาให้ประชาชนขาดความเชื่อ มั่นและหมดความ
ศรั ทธาในการปฏิบั ติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจได้ ดังนั้นต้องมีการเน้นย้าและสร้างจิตส านึกการ
ให้บริ การแก่เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ป ฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้เสี ยหายหรือ
ประชาชนที่เข้ามารับบริการจะมีฐานะยากจนหรือร่ารวย ควรให้ การอานวยความยุติธรรมที่เสมอภาค
และเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลักการอานวยความยุติธรรมในคดีอาญา ตามคาสั่งสานักงานตารวจ
แห่งชาติ ที่ 419/2556 เรื่อง การอานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทาสานวนการสอบสวน และ
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่ งรั ดการสอบสวนคดี อาญาในทุกกระบวนการสอดคล้ อ งกับ Nur
Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศตุรกี
(Public Trust in the Police in Turkey)” โดยได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติ
ของเจ้ าหน้ าที่ตารวจต่อประชาชนในประเด็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equally) การให้ เกียรติ
(Respectfully) และการให้ ความยุติ ธ รรม (Fairly) การศึก ษาของสุ วัต ถิ์ ไกรสกุล และจุฑ าภรณ์
คงรักษ์กวิน (2558) และคมสัน สุขมาก (2559) ได้กล่าวถึงการอานวยความยุติธรรมทางอาญาให้กับ
ประชาชนเช่นกัน
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้ต้องหา (เกี่ยวกับคดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ และคดียาเสพติด) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจประเด็นที่ ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่สุด คือพนักงานสอบสวนดาเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 62.00
ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความ
สุภาพและเคารพในสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 56.96 จากผลการวิจัย ประชาชนส่วนใหญ่เห็นพ้อง
กันว่าเจ้าหน้าที่ตารวจพูดจาไม่ ไพเราะ ไม่ยิ้มแย้มแจ่มในกับประชาชนที่เข้ามารับบริการ กรณีการ
พูดจากับกลุ่มผู้ต้องหาหรือญาติผู้ต้องหา ควรเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจไม่มี
อคติต่ อผู้ ต้ องหา เป็ น ไปตามองค์ป ระกอบของงานบริ การคือความพึ งพอใจในงานบริก ารซึ่ งเป็ น
ประเด็น ในการสะท้อนคุณภาพในงานให้ บริการสาธารณะที่แท้จริง นอกเหนือจากองค์ประกอบ
พื้นฐานในด้านคุณภาพและศักยภาพของผู้ให้บริการ ความพึงพอใจในงานบริการนั้นขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความพร้อมด้านจิตใจ และความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว
ได้ อย่ า งเหมาะสมตามความต้ อ งการของผู้ รั บ บริก าร งานบริ ก ารที่ดี นั้ นจะต้อ งเข้ าใจถึง ลั กษณะ
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ธรรมชาติของงานบริการและปัจจัยหรือทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับงานบริการดังนั้นการบริการของ
เจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจนั้นจาเป็นอย่างยิ่งต้องให้บริการที่มีความพร้อม เอาใจใส่ประชาชน
ทั้งการแสดงด้านกริยา วาจา ต้องให้บ ริการอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) อันสอดคล้องกับผลที่จะเกิดขึ้นคือการได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน ความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนที่จะนาไปสู่การให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ
เจ้ าหน้ า ที่ต ารวจเพื่ อการป้ องกั น อาชญากรรมได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ เช่ นเดีย วกั บงานวิจั ยของ
ชวลิต อนันตรังสี (2546) กมล จันทร์เพ็ญ (2550) ประเทือง อ้นทอง (2550) และประพนธ์ สหพัฒนา
และคณะ (2559)
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนประเด็นที่
ประชาชนให้ ค วามหวาดกลั ว ภั ย มากที่ สุ ด คื อ เมื่ อ บ้ า น/ที่ พั ก อาศั ย ของท่ า นไม่ มี ค นอยู่ บ้ า น
ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 53.23 ประเด็นที่
ประชาชนให้ความหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด คือเมื่ออยู่ในบ้าน/ที่พักอาศัย ท่านหวาดกลัวว่าจะตกเป็น
เหยื่อของมิจฉาชีพในเวลากลางวัน คิดเป็นร้อยละ 39.34 จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าประชาชน
มีความหวาดกลัวการเกิดอาชญากรรม การขโมยทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืนมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่การมองเห็นผู้ร้ายทาได้ยาก การป้องกันตนเองจากภัยอันตรายทาได้อย่างจากัด เจ้าหน้าที่
ตารวจควรมีการออกตรวจในเวลากลางคืนบ่อยครั้ง หรืออาจนาเทคโนโลยี อาทิ กล้ องวงจรปิดช่วยใน
การป้ อ งกั น และปราบปรามเหตุ อ าชญากรรม การบั น ทึ ก รู ป พรรณของคนร้ า ย ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจได้อีกด้วย
ด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น
มากที่ สุ ด คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสามารถลดช่ อ งว่ า งในการกระท าความผิ ด โดยออกตรวจพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตู้แดง
ตั้งจุดสกัด และออกเยี่ ยมเยียนประชาชน ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 67.89ประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุธในที่สาธารณะและการกวดขันจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อความ
ราคาญต่อชุม ชน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 62.94 ด้านประสิทธิ ภาพการปราบปรามอาชญากรรม
ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ระดับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 70.08 ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ
เจ้าหน้าที่ตารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้
อย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 67.26 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประเด็นที่ประชาชนให้
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 75.09
ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย คิดเป็น
ร้อยละ 72.67
จากผลการวิ จั ย เห็ น ได้ ว่ า ประชาชนยั ง ขาดความเชื่ อ มั่ น เรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อการลดและการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจากการสอบถาม
ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อสังเกตเรื่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจกรณีการยัดของกลาง (ยาเสพติด)
ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ต้ อ งหา ซึ่ ง ประชาชนมี ก ารบอกต่ อ กั น ถึ ง พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม ดั ง นั้ น ต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ เกิดข้อครหาในกลุ่ม
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ประชาชน รวมถึงปัญหาเรื่องการเข้าถึงที่เกิดเหตุช้าเป็นเรื่องที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่
ตารวจ อาจเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุต้องการให้เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าถึงที่เกิด
เหตุอย่างทันท่วงที เพราะรู้สึกว่าตนเองได้ รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้าที่
ตารวจอย่างเร่งด่วน กระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจย่อมมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ที่มา การแจ้งเหตุก่อนทุกครั้งทาให้มีระยะเวลา ซึ่งบางกรณีมีประชาชนโทรมากลั่นแกล้ง
เจ้าหน้าที่ตารวจให้ออกไปที่เกิ ดเหตุโดยที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้น เป็นการรบกวนกระบวนการทางานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตารวจควรดาเนินการคือ เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุต้องแจ้งให้
ผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุได้รับทราบ กระบวนการ ขั้นตอน การเข้าช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจของทั้งสองฝ่ายและประเด็นประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจใน
เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย เจ้าหน้าที่ตารวจต้องสร้างความปลอดภัยให้เกิดในพื้นที่ชุมชน
การทาร้ า ยร่ างกาย ชีวิต อาจเกิด จากผู้ มี อิ ทธิพล การรวมกลุ่ มกันของแก๊ง เด็ก แว้น ซึ่ง เมื่อมีการ
รวมกลุ่มกันก็เกิดความคึกคะนอง เจ้าหน้าที่ตารวจต้องให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรม
เล็กๆ น้อยๆ ในชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ในภาพรวมของความ
หวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนในมิติ ด้านประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นไปตามหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ ความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม พบว่า จากการสังเคราะห์ข้อมูลของ Zedner (1997 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออานวย,
2551) พบว่า ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านสังคม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว อาชญากรรมกั บ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ในชี วิ ต ความรู้ สึ ก หวาดกลั ว
อาชญากรรมเป็ น ประเด็น คุกคามต่อความรู้สึ กปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมากกว่าคุกคามต่อ
ความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สินหรือความปลอดภัยทั่ว ๆ ไป รวมทั้งประสิทธิภาพการปฎิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจร่วมด้วยและเป็นไปตามยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555–2564 ซึ่ง
เป็นแนวทางที่สานักงานตารวจแห่งชาติใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิดจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยคุกคามจาก
สิ่งแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกของส านักงานตารวจแห่ งชาติ จนได้ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของ
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“ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศ
แอฟริกาใต้” Craen & Skogan (2015) ได้ศึกษา “ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเบลเยียม” และ
Nur Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศตุรกี
(Public Trust in the Police in Turkey)” เห็ นได้อย่างชัดเจนว่าหากลดความหวาดกลั ว ภัยของ
ประชาชนแล้วนั้นผลที่ได้คือประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม และด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้ บ ริ การบนสถานี ตารวจ (Front Office)และนอกสถานีตารวจในการรับบริการสาธารณะ (งาน
จราจร, งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์, งานสายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตารวจ ด้านการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจ
ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 82.16 ประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจมีความกระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน คิดเป็นร้อยละ
79.38 ด้านการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ ประเด็นที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมั่นมากที่สุด คือ ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็นเป็นประจาในแหล่ง
ชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจานวนมาก เช่น บริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า/เย็น ตลาดนัดต่างๆ เป็น
ต้น คิดเป็นร้อยละ 82.24 ประเด็นที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจออกไป
พบพูดคุยกับประชาชน (Stop walk and Talk) เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 79.14
จากผลการวิจัย ประชาชนยังเห็นว่าเจ้ าหน้าที่ตารวจขาดความกระตือรือร้ นใน
การให้บริการประชาชน อาจเนื่องจากปัญหาจากตัวเจ้าหน้าที่ตารวจเอง หรือขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขาดการกระตุ้นให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ดังนั้นควรมีการสารวจปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตารวจ พัฒนาในส่วนที่ยังด้อยเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเห็นว่า
ประชาชนขาดความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตารวจขาดความใกล้ชิดและเป็นมิตร
กับประชาชนแล้วจะทาให้การปฏิบัติงานที่ต้องร่วมกับชุมชนทาได้ยาก ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรม
ร่ ว มกัน ระหว่า งเจ้ าหน้ าที่ตารวจกั บประชาชนอย่ างสม่าเสมอ เพื่อการเพิ่ม เครือข่ ายการป้องกั น
อาชญากรรมในชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาจเป็นกิจกรรมกีฬา หรือการร่วมกันพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น เป็นไปตามหลักการแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจประมวล
จริย ธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.2553 (แนบท้ายกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553) ว่าด้วยมาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตารวจ
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ (1) มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ ได้แก่
ข้อ 9 ข้าราชการตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นสาคัญ ซึ่งต้องประพฤติ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรวดเร็ ว กระตื อ รื อ ร้ น รอบคอบ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ แ ละเป็ น ธรรม
ด้ ว ยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ ขยั น หมั่ น เพี ย ร เสี ย สละ ใช้ ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ กล้ า หาญและอดทน
ความรั บ ผิ ดชอบ ความเต็มใจ ไม่ล ะทิ้งหน้า ที่ ไม่ห ลี กเลี่ ยงหรือปัด ความรั บผิ ดชอบ และ ข้อ 10
ข้าราชการตารวจต้องมีจิตสานึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น
ซึ่ ง ต้ อ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ โ ดยมี ท่ า ที เ ป็ น มิ ต ร มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ อั น ดี และมี ค วามสุ ภ าพอ่ อ นโยน
ต่อประชาชน ผู้รับบริการ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาหรื อท่าทางไม่สุภาพหรือ
ไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยคา กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม
ประชาชนเอื้อ เฟื้ อ สงเคราะห์ และช่ว ยเหลื อประชาชนเมื่ ออยู่ใ นฐานะที่ จาเป็ นต้ องได้ รับ ความ
ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ประสบเคราะห์ จ ากอุ บั ติ เ หตุ การละเมิ ด กฎหมาย หรื อ ภั ย อื่ น ๆ ไม่ ว่ า บุ ค คลนั้ น
จะเป็ น ผู้ ต้ อ งสงสั ย หรื อ ผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมายหรื อ ไม่ และมุ่ ง เน้ น การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ให้กับภาคประชาชนอย่างแท้จริง

179
5. ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการช่ วยเหลื อบรรเทา
สาธารณภัย อานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
ประสบสาธารณภัย (ตามที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ด้ า นการรั กษาความปลอดภั ยในชี วิตและทรั พย์ สิน ประเด็นที่ ประชาชนพึงพอใจมากที่สุ ด คื อ
เจ้าหน้าที่ตารวจมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 80.53 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจมีการ
ออกตรวจที่พักอาศัย/ชุนชนของท่าน สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ศาสนสถานสาคัญ และ
บริเวณสถานที่พักพิงชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 74.58 ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร ประเด็น
ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์
คิดเป็นร้อยละ 82.96 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจได้นายานพาหนะ
(รถยนต์ เรือท้องแบน เรือยาง) ออกบริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ
78.59 ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่
ตารวจสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ
79.60 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจออกตรวจเยี่ยมเยียน และมอบถุง
ยังชีพให้กับประชาชนผู้ป ระสบภัย ตามบ้านเรือน ศูนย์อพยพหรือที่พักพิงชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ
77.22
จากผลการวิจัย ประชาชนที่ประสบปัญหาสาธารณภัยยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตารวจ
ยังขาดการออกตรวจตราบ่อยครั้ง ทาให้เกิดจากความกังวลใจของประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัย
ทั้งมีความหวาดกลัวภัยจากทั้งธรรมชาติและจากอาชญากรรมที่เกิดอาจเกิดขึ้นซ้าเติม จึงต้องการ
พบเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจบ่อยครั้งเพื่อความอุ่นใจ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจควรต้องมีการจัดเวรเพื่อออก
ตรวจตราและเยี่ ย มเยื อนผู้ ป ระสบภัย บ่อยครั้ง เพื่อทราบถึ งปัญ หาและให้ ก ารช่ ว ยเหลื อได้ อย่ า ง
ทัน ท่ว งที นอกจากนี้ ยั งเห็ น ว่าเจ้ าหน้าที่ตารวจยังขาดอุปกรณ์ในการออกให้ บริการและให้ ความ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณาภัย เช่น เรือท้องแบน เรือยาง เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงาน
ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจาเป็น เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชน และทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจให้มากขึ้น
กรณีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยต้องมีการสารวจจานวนครัวเรือนของผู้ประสบภัย
และจัดหาถุงยังชีพให้เพียงพอ ซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าถุงยังชีพยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 1 ครัวเรือน เนื่องจากมีความจาเป็นในการใช้เพื่อยังชีพ และอยากให้ของที่นามาแจก
เป็นของที่มีคุณภาพอีกด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตารวจต้องมีการตรวจสอบทั้งความเพียงพอตามความ
ต้องการและคุณภาพของถุงยังชีพก่อนนาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สานักงานตารวจแห่งชาติในรอบหนึ่งปีประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งเป็นผลจากปัจจัยตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตามเหตุ
ปัจจัยเสี่ยงภัยต่าง ๆ จากลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากการ
กระทาของมนุษย์ซึ่งจากปฏิทินสาธารณภัยประจาปีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระบุภัย
ประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ อุทกภัยภัยแล้งภัยจากดินโคลนถล่มแผ่นดินไหวและ
สึนามิวาตภัยอัคคีภัยภัยจากไฟป่าและหมอกควันภัยจากการคมนาคม และโรคระบาดโดยสานักงาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยดู แ ลความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
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ประชาชน จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียงควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ป้องกัน และปราบปรามการกระทาผิ ดทางอาญา จัดชุดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการพิสูจ น์สถานที่เกิดเหตุการณ์ ชันสูตรพลิกศพ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการ
จัดการศพ การติดตามผู้สูญหายและการส่งกลับ สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุ ปกรณ์และ
ยานพาหนะแก่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกองอานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
6. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค รต ารวจชุ ม ชนในการ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย
ด้านการสร้างเครือข่าย ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด คือ
ท่านได้ร่วมกับตารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.10 ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ
ท่านได้ร่ ว มชี้แนะปั ญหาอัน เกิดจากการปฏิบัติงานร่ว มกันกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่ว ยงานภาครัฐ
และภาคส่วนต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนของท่าน คิดเป็นร้อยละ 65.57
ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วย
มากที่สุด คือ ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของคนในชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 68.79 ประเด็นที่ อาสาสมัคร
ตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในการป้องกัน
แก้ไขปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหยและอุบัติภัยรวมถึงการตรวจตรารักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 64.96 ด้านการรับรู้ปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด คือ ท่านพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในชุมชนอย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 68.14 ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วย
น้อยที่สุด คือท่านเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่ตารวจใน
พื้น ที่เพื่อวางแผนร่ ว มกับ ตารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน คิด เป็น ร้อยละ 66.21
ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยมากที่สุด คือ ท่าน
สามารถเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่ว นร่ว มกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 69.94 ประเด็นที่อาสาสมัครตารวจชุมชนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ ท่านสามารถเชิญชวน
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 64.94
จากผลการวิจัย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตารวจยังการขาดการให้ความรู้กับประชาชน
ขาดการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับเครือข่ายประชาชน ดังนั้น
ควรมีการสร้างองค์ความรู้และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงการชี้แจงให้เข้าใจถึงอานาจ
ในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ แ ละเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบัติ
หน้ าที่ เพื่อการแก้ ไขปั ญ หาอาชญากรรมในพื้น ที่ชุม ชน ซึ่ งปั ญหาในชุ มชน เช่น ปัญหายาเสพติ ด
ปัญหาเสียงดังรบกวนจากจักรยานยนต์ที่ปรับแต่งท่อไอเสีย ปัญหาอาชญากรรมทั่วไป ลัก วิ่ง ชิง ปล้น
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เจ้าหน้าที่ตารวจต้องหามาตรการเพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความ
เชื่อ มั่น ในการปฏิบั ติง านของเจ้ า หน้ าที่ มี ความเชื่อ ใจและไว้ว างใจ การเข้ าถึ งชุ มชน การพู ดคุ ย
ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ต ารวจชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของชุ ม ชน สิ่ ง เหล่ า นี้
ล้ ว นเป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการป้ อ งกั น อาชญากรรมในชุ ม ชน
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ดังนั้ นการส่ งเสริมให้ ภ าคประชาชนมีส่ วนร่ว มกับเจ้าหน้าที่ตารวจตามแนว
ทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ โดยการจะนา
ตารวจชุ มชนสั ม พัน ธ์ม าใช้ ในการงานต ารวจให้ ป ระสบผลส าเร็จ ผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงานตารวจต้ อ ง
ตระหนักว่า รูปแบบการทางานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในมิติด้านโครงสร้างการบริหารบุคคล
การบังคับบัญชา ตลอดจนการบั งคับใช้กฎหมาย เพราะหลักปรัชญาในการทางานเปลี่ยนแปลงไป
รูปแบบการทางานต้องสอดคล้องกันด้วย ดังนั้น ตารวจชุมชนสัมพันธ์จะทาให้ห น่วยงานเกิด การ
เปลี่ย นแปลงสองประการด้ว ยกัน (Adams et al., 2002) ประการแรก หน่ว ยงานตารวจ ต้อง
ยอมรับว่าตารวจชุมชนสัมพันธ์จะทาให้การบังคับ ใช้กฎหมายลดน้อยลงหรือลดความเข้มงวดในการ
ตรวจตราจับกุม ในขณะที่ดุลยพินิจของตารวจสายตรวจหรือตารวจชุมชนสัมพันธ์จะเพิ่มมากขึ้น และ
ประการที่สอง หน่วยงานต้องดาเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรม ขวัญและกาลังใจ
ตลอดจนความคาดหวังของตารวจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานของ ประพนธ์ สหพัฒนา และคณะ
(2559) และคมสัน สุขมาก (2559) รวมทั้งการศึก ษาจากต่างประเทศ Lincoln Fry (2013) ได้ศึกษา
“ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศแอฟริกาใต้” Craen & Skogan (2015) ได้ศึกษา “ความ
ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเบลเยียม” และ Nur Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศตุรกี (Public Trust in the Police in Turkey)”
7. ความคิดเห็ นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
ด้านมาตรฐานคุณธรรมของตารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ
เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คิดเป็น
ร้อยละ 70.61 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติห น้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 68.70 ด้านอุดมคติของตารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด
คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมีความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท คิดเป็นร้อยละ 72.69
ประเด็ น ที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
อย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ71.18 ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ ประเด็นที่ประชาชน
พึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้ าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 72.93
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ
ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ71.51 ด้านจรรยาบรรณของตารวจ
ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
ติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 73.51 ประเด็นที่ประชาชน
พึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเมื่อมีความจาเป็น
ภายใต้กรอบของกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.44 ด้านการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
ประเด็นที่ ป ระชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ สานักงานตารวจแห่ งชาติมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.85 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจ
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น้อยที่สุด คือ เจ้ าหน้าที่ตารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุขหรือสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ เช่น
บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุม และยาเสพติด เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ70.07
จากผลการวิจัย จะเห็นได้ว่าประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ตารวจ เนื่องจากยังคงมีเจ้าหน้าที่บางคนใช้อานาจในทางที่ผิด การข่มขู่
ประชาชน การใช้ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสม การดาเนินการอื่นๆ ซึ่งทาให้ประชาชนไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่ตารวจ
รวมถึ ง เห็ น ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจไม่ ไ ด้ เ ร่ ง รี บ ในการเข้ า ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ การมาถึ ง ที่ เ กิ ด เหตุ ช้ า
ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่พอใจ และขาดความสม่าเสมอในการปฏิบัติหน้าที่ การปล่อยให้มีแหล่ง
อบายมุข มีแหล่งมั่วสุ มในชุมชน การปล่อยให้มีผู้มีอิทธิพลโดยไม่ดาเนินการจับกุมหรือควบคุมให้
เหมาะสม เหล่ านี้ เป็ น ประเด็น ที่ส ะท้อนจากความคิดเห็ นของประชาชนต่อการปฏิบัติห น้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาโดยไม่คานึงถึงผู้มีอิทธิพล ปฏิบัติต่ อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน สร้าง
ความเชื่อมั่นในองค์กร และควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มศักภาพการให้บริการ ความเต็มใจในการให้บริการแก่ประชาชนตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจประมวลจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.2553 (แนบท้าย
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553) ในหลักการ
ของส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตารวจ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตารวจอยู่
ในกรอบของศีล ธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นาให้ ข้าราชการตารวจบรรลุถึง
ปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจ ประกอบด้วย
(1) มาตรฐานทางจริ ยธรรมตารวจ คือ คุณความดีที่เ ป็นข้อประพฤติ ตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
(2) จรรยาบรรณของตารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของ
วิชาชีพตารวจที่ข้าราชการตารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ
ตารวจและวิชาชีพตารวจ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมิตร สุวรรณและคณะ (2557) ประพนธ์ สหพัฒนา
และคณะ (2559) และคมสัน สุขมาก (2559) รวมทั้งการศึกาจากต่างประเทศ Lincoln Fry (2013)
ได้ศึกษา“ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศแอฟริกาใต้” Craen & Skogan (2015) ได้ศึกษา
“ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเบลเยียม” และ Nur Kirmizidag (2015) ได้ศึกษา “ความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตารวจในประเทศตุรกี (Public Trust in the Police in Turkey)”
8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ตารวจมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ความรู้ แก่ประชาชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัดตารวจ คิดเป็นร้อยละ 76.61 ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือเจ้าหน้าที่ตารวจ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ
และจุดสกัด คิดเป็นร้อยละ 72.22 จากการวิจัย เห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจกับการตั้งด่าน
ตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยส่วนใหญ่เห็นว่ายังมีการเรียกรับสินบนบริเวณ
ด่านตรวจอยู่ การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน กรณีกระทาความผิดเหมือนกันแต่ได้รับการ
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ลงโทษที่ต่างกัน ทาให้ประชนมองว่าเจ้าหน้าที่ตารวจยังขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น
ต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนจากการตั้งด่านตรวจ และการไม่เลือก
ปฏิ บั ติของเจ้ าหน้ าที่ต ารวจ เป็ น ไปตามหลั กการแนวทางและระเบีย บเกี่ ยวกั บการตั้ง ด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ กล่าวคือ การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ตารวจ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นจับกุมผู้กระทาความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการกวดขันวินัยจราจร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งเป็นการลด
โอกาสของผู้ ที่จ ะประกอบอาชญากรรมได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นสาคัญ โดยมีการกาหนดความหมายและมาตรการในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดตามหนังสือสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ 0007.34/5578 ลงวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ.2556 ทั้งนี้ย่อมให้เกิดผลในเรื่องการควบคุมและป้องกันอาชญากรรม
5.9.2 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นท้ า ยของแบบสอบถามทั้ ง 6 ชุ ด เป็ น ส่ ว นค าถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยในการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้มีการแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
1. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความหวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมของประชาชน ,
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ย วกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ และความ
พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจมีประเด็นดังนี้
- การใช้วาจาพูดกับประชาชนควรใช้วาจาที่เหมาะสม ไม่ใช้อารมณ์ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจ
- ควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการให้บริการ
- ควรตั้งด่านตรวจในจุดที่เหมาะสมและเวลาที่เป็นมาตรฐานการออกตรวจจุด
- ไม่ควรเลือกปฎิบัติหรือการบริการกับประชาชนควรเท่าเทียมกัน
- ควรมีวินัยและมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
- ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างสม่าเสมอ
เพื่อป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
- ควรเพิ่มจุดตรวจตู้แดงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
- ควรมีการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการ เช่น
ที่จอดรถ ห้องน้า เป็นต้น
- เมื่อมีการแจ้งเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจควรมาถึงสถานที่เกิดเหตุด้วยความ
รวดเร็ว
- ให้กวดขันและจับกุมมอเตอร์ไซต์ที่ดัดแปลงท่อเสียงดัง
- ควรจัดให้มีส ายตรวจออกตรวจในพื้นที่เสี่ ยงบ่อยครั้งเพื่อความอุ่น ใจ
ของประชาชน
- ควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายและเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม
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- ควรปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการบริ ก ารประชาชนด้ ว ยความเคารพกั น ใช้
กิริยามารยาทที่สุภาพด้วยความซื่อสัตย์ในอาชีพตารวจ
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
ด้านการให้บริการในและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป) มีประเด็นดังนี้
- ควรเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ความสะอาดของห้องน้าพื้นที่
จอดรถสาหรับการติดต่อราชการ
- ไม่ควรเลือกปฏิบัติ ควรปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันการบังคับใช้
กฎหมายควรมีมาตรฐานเดียวกัน
- ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ
กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่การให้บริการ
- ควรมีการตรวจสอบการจับกุมคดียาเสพติดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ
ผู้ต้องหา
- การตั้งด่านตรวจสกัด ควรกาหนดเวลาให้เหมาะสม และไม่ตั้งด่านใน
ชั่วโมงเร่งด่วน เนื่องจากเกิดปัญหาการติดขัดของจราจร
- ควรจั ดให้ มีส ายตรวจออกตรวจในพื้นที่เสี่ ยงบ่อยครั้งเพื่อความอุ่นใจ
ของประชาชน
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการอานวย
ความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้เสียหาย) มีประเด็นดังนี้
- ให้เจ้าหน้าที่ตารวจใช้วาจาที่สุภาพกับผู้เข้ารับบริการ
- จัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอและสะดวกสาหรับประชาชนในการมาติดต่อ
เข้ารับบริการ
- ควรดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ให้บริการ มีถังขยะเพียงพอ
- ควรจั ด ให้ มี เ ก้ า อี้ ห รื อ ที่ นั่ ง ส าหรั บ รอเข้ า รั บ บริ ก ารให้ เ พี ย งพอกั บ
ประชาชนที่มาเข้ารับบริการ พร้อมทั้งดูแลเรื่องความสะอาดด้วย
- ควรมีป้ายบอกทางมายังสถานีตารวจ รวมถึงป้ายอธิบายขั้นตอนเบื้องต้น
ในการเข้ารับบริการ โดยให้มีความชัดเจนอ่านง่าย และน่าสนใจ
- ต้ อ งแจ้ง ให้ ผู้ เ สี ย หายทราบความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น คดี เป็ น ระยะ
เนื่องจากไม่มีการแจ้งให้ทราบ
- เมื่อมีการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตารวจต้องเร่งจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่เกิด
เหตุอย่างรวดเร็ว
- เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ ปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ให้
คาแนะนาแก่ผู้เสียหายในเบื้องต้นได้
- ควรนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมใช้ในการปฏิบัติงานและการรวบรวม
หลักฐาน เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้เสียหายไว้
4. ความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย , การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน) มีประเด็นดังนี้
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- เจ้ าหน้า ที่ต ารวจควรมีกิ จกรรมร่ว มกั บชุ มชน และจัด กิจ กรรมอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
- ควรมีการจัดสายตรวจในการออกตรวจเพื่อการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมบ่อยๆ เพื่อลดปัญหาและความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
- ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การป้องกันทรัพย์สินในชุมชนและที่พักอาศัย
- ควรเพิ่ม สวั ส ดิ การ ค่ าตอบแทน หรืออุ ปกรณ์ ที่จาเป็ นต่ อการปฏิบั ติ
หน้าที่แก่อาสาสมัคร เช่น อาวุธป้องกันตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น
- การปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ร่วมมือ
กันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด
- ควรมีสัญลักษณ์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็น
ประชาชนทั่วไป ให้สามารถแยกออกได้
- ควรมีการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติ ธรรม
และพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้ต้องหา) มีประเด็นดังนี้
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรรักษาความยุติธ รรมและเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าที่มีความตรงไปตรงมา
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรอธิบายขั้นตอนหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ผู้ต้องหา
ได้ทราบและเข้าใจในกระบวนการทางานของพนักงานสอบสวนทั้งหมด
6. ความพึง พอใจของประชาชนกั บภารกิ จในการปฏิ บัติ งานรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัย (น้าท่วม / พายุ) มีประเด็นดังนี้
- การช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัย ควรเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือในการแจกอาหารให้ครบทุกมื้อให้ผู้ประสบภ้ยที่ออกมารับไม่ได้
- การแจกจ่ายถุงยังชีพยังมีบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับถุงยังชีพไม่เพียงพอ ควรมี
การสารวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยก่อนให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ครบถ้วน
- ประชาชนอยากให้เจ้าหน้าที่ตารวจช่วยทาความสะอาดบ้านเรือนหลัง
น้าลด และช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อใช้ในการเดินทาง
- การเข้าให้ความช่วยเหลือควรเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้ประสบภัย
มีความหวาดกลัวและรอคอยให้เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าให้ความช่วยเหลือ
- ควรเพิ่ ม จ านวนถุ ง ยั งชี พ ให้ มากขึ้ น เนื่ อ งจากถุ ง เดี ยวไม่ เ พีย งพอต่ อ
1 ครอบครัว
- เมื่อมีภัยพิบัติเ กิดขึ้น เช่น กรณีน้าท่ว ม เจ้าหน้าที่ควรจัดหาอุปกรณ์
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ควรมีเสื้อสะท้อนแสงและอุปกรณ์มาช่วยเหลือในเวลาน้าท่วม
- เจ้าหน้าที่ตารวจที่เป็นผู้ให้บริการกับประชาชนต้องเป็นคนที่มีบุคลิกและ
อัธยาศัยดี พูดจาไพเราะกับประชาชน
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- ควรตรวจดูช่องทางการระบายน้า เส้นทางการระบายเพื่อลดการท่วมขัง
ในเบื้ อ งต้ น รวมถึ ง ให้ น้ าระบายได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ไม่ มี ข ยะตกค้ า งในพื้ น ที่ แ ละไม่ อุ ด ตั น ท่ อ
หรือช่องทางการระบายน้า
- ควรมี เ สื้ อชู ชี พ แจกให้ กับ ประชาชน รวมถึง แจกเรื อ ท้ องแบนเพื่ อ ให้
สามารถออกมานอกพื้นที่น้าท่วมได้
- เจ้าหน้าที่ตารวจควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การเอาตัวรอดจาก
เหตุภัยพิบัติ และวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น
- เจ้ าหน้าที่ตารวจต้องออกตระเวนตรวจตราตามพื้นที่ประสบภัย เพื่อ
ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนออกนอกพื้นที่ประสบภัย
จากการศึ ก ษา โครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพสถานี ต ารวจและความเชื่ อ มั่ น ของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความ
ต้องการของประชาชนต่อประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่เกิดขึ้น ได้แก่
ความพึงพอใจชองประชาชนต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติง านของเจ้ าหน้าที่ต ารวจในการป้องกั น
อาชญากรรม การอานวยความยุติธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ
เพื่อลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตารวจต้องปฎิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม
ของข้าราชการตารวจ ตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
นโยบายการบริ ห ารราชการ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง
ต่อประชาชนภายในประเทศสืบต่อไป

5.10 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การทาการวิจัยเพื่อศึกษามาตรการเชิงรุกในการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ตารวจทั้งใน
และนอกสถานีเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยเพื่อการยกระดับสถานีตารวจในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆอย่าง
เต็มกาลังความสามารถพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. การวิจัยเพื่อการวิเคราะห์เทคนิคใหม่ในการป้องกันอาชญากรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจ
สาคัญของการปฏิบัติงานเช่น การวิเคราะห์สถิติอาชญากรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
การทาแผนที่อาชญากรรม เป็นต้น
4. การวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้า
เป็นอาสาสมัคร/จิตอาสาและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และสิ่งอบายมุขต่างๆในชุมชน รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการช่วยเหลือประชาชน
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ภาคผนวก

แบบสอบถามชุดที่ 1
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม
ของประชาชน, ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการตารวจ และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ (สาหรับประชาชนทั่วไป
ซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตารวจที่รับการประเมิน)

193
หมายเลขแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดที่ 1
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน,
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
และความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดของตารวจ
(สาหรับประชาชนทัว่ ไปซึ่งมีภูมิลาเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตารวจที่รับการประเมิน)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการปฏิบั ติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาผลการศึกษาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง

หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมสาหรับตัวท่านมากที่สุด

1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ......................................จังหวัด...............................
2. เพศ

ชาย

หญิง

4. สถานภาพการทางาน

ไม่มีงานทา

มีงานทา

5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….

6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.

มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริญญาตรี

3. อายุ……………………………..ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
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7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป

8. ศาสนา
พุทธ

คริสต์

อิสลาม

9. สถานภาพการสมรส
โสด

แต่งงานแล้ว

หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

อื่นๆ...........................

คู่สมรสเสียชีวิต

นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล

11. ท่านหรือญาติพี่น้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่
เคย
ไม่เคย
12. ท่านเคยติดต่อหรือใช้บริการเจ้าหน้าที่ตารวจหรือไม่
ไม่เคย
เคยแจ้งความคดีอาญา
เคยแจ้งเป็นหลักฐานหรือเอกสารหาย
เคยถูกจับกุมในคดีอาญา
เคยถูกจับกุมในคดีจราจร
เคยถูกเรียกตรวจค้น
เคยขอความช่วยเหลือ
เคยด้วยเรื่องอื่นๆ ระบุ..............................

195
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความหวาดกลัวของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงหวาดกลัวภัยน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงหวาดกลัวภัยมากที่สุด
ระดับความหวาดกลัวภัย
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.เมื่ออยู่ ในบ้ าน/ที่ พักอาศั ย ท่ านหวาดกลั วว่ าจะตกเป็ นเหยื่ อของ
มิจฉาชีพในเวลากลางวัน
2.เมื่ออยู่ ในบ้ าน/ที่ พักอาศั ย ท่ านหวาดกลั วว่ าจะตกเป็นเหยื่ อของ
มิจฉาชีพในเวลากลางคืน
3.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกวิ่งราว
ทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายในเวลากลางวัน
4.เมื่อท่านออกนอกบ้านตามลาพัง ท่านหวาดกลัวว่าจะถูกเพื่อ
วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์และทาร้ายร่างกายในเวลากลางคืน
5.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัย ของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลั ว
ว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางวัน
6.เมื่อบ้าน/ที่พักอาศัย ของท่านไม่มีคนอยู่บ้านท่านหวาดกลั ว
ว่าจะถูกขโมยทรัพย์สินของท่านในเวลากลางคืน
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
นิยามศัพท์ : การป้องกันอาชญากรรมหมายถึง การดาเนินการใดๆ หรือการใช้วิธีการใดๆ เพื่อลดโอกาส
ในการเกิดอาชญากรรมขึ้น และเพื่อรักษาความความสงบเรียบร้อยของสังคม
การปราบปรามอาชญากรรม หมายถึง การด าเนิ นการใดๆ เพื่ อติ ดตามจั บกุ ม หรื อน า
ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทาความผิดมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข็ดหลาบ
โปรดให้ คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่องที่เห็ นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากที่สุ ด
เพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงความเชื่อมั่นและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
มากที่สุด
ข้อคาถาม
ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม
1.เจ้ าหน้ าที่ตารวจบั งคับใช้กฎหมายอย่ างเข้มงวดเพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมที่ อาจเกิ ดขึ้น เช่น การตรวจตราการพกพาอาวุ ธใน
ที่สาธารณะและการกวดขั นจั บกุ มกลุ่ มวั ยรุ่ นที่ก่ อความร าคาญ
ต่อชุมชน เป็นต้น
2.เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจสามารถขจั ดเงื่ อนไขทางสั งคมอั นน าไปสู่
ปัญหาอาชญากรรมในภายหลัง เช่น จัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ
เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิ ดขึ้น ลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและลดจานวนบ่อนการพนันในชุมชน เป็นต้น
3.เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถลดช่องว่างในการกระทาความผิดโดย
ออกตรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดสายตรวจ
รถจั กรยานยนต์ สายตรวจเดิ นเท้า ออกตรวจตู้แดง ตั้งจุดสกัด
และออกเยี่ยมเยียนประชาชน ฯลฯ
ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม
4.เจ้าหน้าที่ตารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุและสามารถระงับ
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที รวมถึงจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
5.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการสื บ สวน
สอบสวนภายหลังเกิดเหตุ
6.เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจสามารถปราบปรามยาเสพติ ดได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
7.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสามารถขยายผลการจั บ กุ ม ตั ว การ
เครือข่าย หรือผู้มีอิทธิพลในคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ข้อคาถาม

ระดับความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8.ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ตารวจโดยทั่วไป
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
10.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ
11.ท่านมีความรู้สึกปลอดภัยในทรัพย์สิน

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการมีคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการตารวจ
โปรดให้คะแนนโดยกาเครื่ องหมาย  ในช่องที่เห็ นว่าตรงกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของท่านมากที่สุ ด
เพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
มาตรฐานคุณธรรมของตารวจ
1.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2.เจ้ า หน้ า ที่ตารวจสามารถหั กห้ า มใจและยึ ดมั่น ในการท า
ความดีแม้จะมีผู้เสนอผลประโยชน์โดยมิชอบ
3.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความเสี ย สละ เพื่ อ
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
อุดมคติของตารวจ
4.เจ้าหน้ าที่ตารวจมีการให้ความช่ว ยเหลื อประชาชนอย่าง
สม่าเสมอ
5.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความอดทนและตรากตราในการปฏิบัติ
หน้าที่
6.เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจมี ความรอบคอบและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ย
ความไม่ประมาท
มาตรฐานทางจริยธรรมของตารวจ
7.เจ้าหน้าที่ตารวจมีความเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามกฎหมาย
8.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ
ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงหรือปัดความรับผิดชอบ
9.เจ้าหน้าที่ตารวจมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
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ข้อคาถาม
จรรยาบรรณของตารวจ
10.เจ้าหน้าที่ตารวจอานวยความสะดวกให้กับประชาชนใน
การติดต่อราชการอย่างเป็นมิตรและสุภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ
11.เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจไม่ ใช้ ความรุ น แรงในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ยกเว้นเมื่อมีความจาเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย
12.เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจรั กษาความยุ ติ ธ รรมในการปฏิ บั ติ งาน
โดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถเพื่ อ แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และ
ไม่กระทาการ โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของตารวจ
13.เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจปฏิ บั ติ งานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบหรือผิดกฎหมาย
14.เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งอบายมุขหรือ
สิ่ งผิ ดกฎหมายในพื้ นที่ เช่ น บ่ อนการพนั น แหล่ งมั่ วสุ ม และ
ยาเสพติด เป็นต้น
15.เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ยินยอมให้ผู้กระทาความผิดใช้อิทธิพล
หรือทรัพย์สินเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบหรือผิด
กฏหมาย
16.ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ มี การแก้ ไ ขปั ญหาการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น ของเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างต่อเนื่อง

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ส่ ว นที่ 5 ความเชื่ อ มั่ น และความพึ ง พอใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ด่ า นตรวจ จุ ด ตรวจและ
จุดสกัดของตารวจ
โปรดให้ ค ะแนนโดยกาเครื่ อ งหมาย  ในช่ อ งที่ เ ห็ น ว่ า ตรงกั บ ความพึ ง พอใจของท่ า นมากที่ สุ ด
เพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อคาถาม

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.เจ้าหน้าที่ตารวจตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด ในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมเป็นประจาและสม่าเสมอ
2.การตั้ งด่ านตรวจ จุ ดตรวจและจุ ดสกัด เจ้ า หน้า ที่ ต ารวจมี
จานวนเหมาะสมโดยมีนายตารวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า
และเจ้าหน้าที่ตารวจแต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติหน้าที่
3.มี ก ารจั ด แผงกั้ น อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ อย่ า งครบถ้ ว นและมี
เครื่องหมาย “หยุดตรวจ” ให้เห็นชัดเจน และในเวลากลางคืนมี
การจั ดแสงไฟฟ้ าส่ องสว่ างให้ เห็ นได้ ชัดเจนเมื่ อมี การตั้ งด่ าน
จุดตรวจ หรือจุดสกัด
4.การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ ไม่ตั้ง
ในเส้ น ทางและห้ ว งเวลาเดี ย วกั น ซึ่ ง จะท าให้ เ กิ ด ความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจร
5.เจ้าหน้ าที่ตารวจปฏิบั ติ กับ ประชาชนด้ว ยกริยา มารยาท
สุภาพ ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัด
6.เจ้าหน้าที่ตารวจมี การปฏิบัติ โดยแจ้งขั้นตอนและทาการ
ตรวจค้น จับกุม ตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
7.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย
ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจและ
จุดสกัด
8.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้
แก่ป ระชาชนได้ ทราบถึงวัตถุป ระสงค์ของการตั้งด่านตรวจ
จุดตรวจและจุดสกัดตารวจ
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

แบบสอบถามชุดที่ 2
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของตารวจด้านการให้บริการในและนอกสถานีตารวจ
(สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
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หมายเลขแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดที่ 2
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
ด้านการให้บริการในและนอกสถานีตารวจ (สาหรับผู้รับบริการทั่วไป)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาผลการศึกษาไป
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
มากที่สุด

หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมส าหรับตัวท่าน

1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ................................จังหวัด.....................................
2. เพศ

ชาย

หญิง

3. อายุ……………………………..ปี
4. สถานภาพการทางาน

ไม่มีงานทา

มีงานทา

5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….

6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.

มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
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7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป

8. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

คริสต์
อื่นๆ...........................

9. สถานภาพการสมรส
โสด
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

แต่งงานแล้ว
คู่สมรสเสียชีวิต

10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล

11. ท่านหรือญาติพี่น้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่
เคย
ไม่เคย
12. ท่านมารับบริการเมื่อใด เดือน........................พ.ศ..............................
13. ท่านมารับบริการเรื่อง..........................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่น และพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ
(ด้านการให้บริการบนและนอกสถานีตารวจ)
โปรดให้ คะแนนโดยกาเครื่องหมาย  ในช่ องที่ เห็ นว่าตรงกั บความเชื่อมั่ นและพึงพอใจของท่านมากที่สุ ด
เพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อมั่นและพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงเชื่อมั่นและพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสถานีตารวจ
1.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสแสดงท่ า ที เ ป็ น มิ ต รต่ อ
ประชาชน
2.เจ้าหน้าที่ตารวจแสดงกิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน ด้วยการ
ทักทายประชาชน
3.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการให้ บ ริ ก าร
ทัประชาชน
กทาย
4.สถานีตารวจให้การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop
service)
5.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ ป ฏิ บั ติ ง านบนสถานี ต ารวจทุ ก นายให้
การต้ อ นรั บ และอ านวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนที่ ม า
ขอรับบริการ
6.มีที่จอดรถเฉพาะสาหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
7.ห้องน้ามีความสะอาดและมีจานวนเพียงพอ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนอกสถานีตารวจ
8.เจ้าหน้าที่ตารวจออกไปพบปะประชาชนภายในพื้นที่ชุมชน
ที่มจี ุดเสี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
9.เจ้าหน้าที่ตารวจออกไปพบพูดคุยกับประชาชน (Stop walk
and Talk) เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
10.เจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจได้พบพูดคุยกับประชาชน โดยใช้
กริยาวาจาสุภาพ สอบถามทุกข์สุข ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ
ของประชาชน ในขณะปฏิบัติหน้าที่
11.เมื่อประชาชนได้แจ้งปัญหา หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการแล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจได้มีการดาเนินการแก้ใขหรือ
ดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่อย่างเหมาะสม
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ข้อคาถาม

ระดับความความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.ท่านเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจปรากฏกายให้ประชาชนพบเห็น
เป็ นประจาในแหล่ งชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจานวน
มาก เช่ น บริ เ วณโรงเรี ย นในช่ ว งเช้ า /เย็ น ตลาดนั ด ต่ า งๆ
เป็นต้น
13.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจจราจรเน้ น บริ ก ารประชาชนด้ ว ยการ
ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกการจราจรเป็นสาคัญ
14.เจ้าหน้าที่ตารวจ มีการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อไม่ให้
การจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุจราจร
15. เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจราจรอย่ า ง
เคร่งครัดโดยมิได้หวังผลตอบแทนจากเงินรางวัล
16.ท่ า นมี ค วามเชื่ อ มั่ น และพึ ง พอใจด้ า นการให้ บ ริ ก าร
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………………………...
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

แบบสอบถามชุดที่ 3
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน
ต่อการอานวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้เสียหาย)
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แบบสอบถามชุดที่ 3
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน
ต่อการอานวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้เสียหาย)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่น
และพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
มากที่สุด

หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมส าหรับตัวท่าน

1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ................................จังหวัด.....................................
2. เพศ

ชาย

หญิง

4. สถานภาพการทางาน

ไม่มีงานทา

มีงานทา

5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….

6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.

มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริญญาตรี

3. อายุ……………………………..ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
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7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป

8. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

คริสต์
อื่นๆ...........................

9. สถานภาพการสมรส
โสด
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

แต่งงานแล้ว
คู่สมรสเสียชีวิต

10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล

11. ท่านมาแจ้งความเมื่อใด เดือน........................พ.ศ..............................
12. ท่านแจ้งความในคดีความผิดใด...........................................................................................................
13. ผลการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน
ไม่ทราบ
สั่งฟ้อง
สั่งไม่ฟ้อง
อยู่ในระหว่างการสอบสวน

งดการสอบสวน
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมและ
พนักงานสอบสวน
โปรดให้ ค ะแนนโดยกาเครื่ อ งหมาย  ในช่ อ งที่ เ ห็ น ว่ า ตรงกั บ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นมากที่ สุ ด
เพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อมั่นน้อยที่สดุ และ 10 หมายถึงเชื่อมั่นมากที่สุด
ระดับความเชื่อมั่น
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานสอบสวน (ร้อยเวร) เป็นไป
ตามลาดับก่อน-หลัง ของผู้มารับการบริการ
2.พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้เสียหายด้วยความสุภาพ
และให้เกียรติ
3.พนั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามเวลาเมื่ อ นั ด หมาย
ทางคดี
4.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายทราบ
5.พนั ก งานสอบสวนด าเนิ น การสอบสวนอย่ า งรวดเร็ ว
มีคุณภาพ
6.พนั กงานสอบสวนปกปิ ด ข้ อมู ล ของผู้ เ สี ยหายและพยาน
เป็นความลับ
7.พนั ก งานสอบสวนมี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายและสามารถ
อธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจอย่างชัดเจน
8.พนั ก งานสอบสวนสามารถน าเทคโนโลยี แ ละน านิ ติ
วิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ใ นการรวบรวมพยานหลั ก ฐานในงาน
สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.พนั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
10.พนักงานสอบสวนมีเพียงพอต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………………………………...………………………
………………...……………………………………………………………………………………………………...………………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

แบบสอบถามชุดที่ 4
แบบสารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชน
ในการรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พัก
และอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
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แบบสอบถามชุดที่ 4
แบบสารวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ (สาหรับอาสาสมัครตารวจชุมชน)
ค าชี้แ จง : แบบสอบถามนี้เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงการประเมินประสิ ทธิภ าพสถานีตารวจและความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด้านการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครตารวจชุมชนตามโครงการตารวจชุมชน) เพื่อนาผลการศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
มากที่สุด

หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมส าหรับตัวท่าน

1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ.....................................จังหวัด................................
2. เพศ

ชาย

หญิง

4. สถานภาพการทางาน

ไม่มีงานทา

มีงานทา

5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….

6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.

มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริญญาตรี

3. อายุ……………………………..ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
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7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป

8. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

คริสต์
อื่นๆ...........................

9. สถานภาพการสมรส
โสด
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

แต่งงานแล้ว
คู่สมรสเสียชีวิต

10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล

11. ท่านหรือญาติพี่น้องเคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือไม่
เคย
ไม่เคย
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ส่วนที่ 2 ความเชื่อมั่นและพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจชุมชนในการรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักและอาศัย, การปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตารวจ
นิยามศัพท์ : การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน
ในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอาจจะมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด หรือ
ร่วมตัดสินใจ เพื่อให้ภารกิจนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
โปรดให้ ค ะแนนโดยกาเครื่ อ งหมาย  ในช่ อ งที่ เ ห็ น ว่ า ตรงกั บ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นมากที่ สุ ด
เพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุดและ 10 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การสร้างเครือข่าย
1.ท่านได้ร่วมชี้แนะปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน
กับ เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคส่ ว นต่า งๆ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนของท่าน
2.ท่ า นเคยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น หน่ ว ยงาน
ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนใน
การวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
3.ท่านได้ร่ วมกับ ตารวจในการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรม
อื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน
แนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
4.ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการชี้ เ บาะแสหรื อ แจ้ ง ข่ า วสารข้ อ มู ล
ของคนร้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุร้ายต่างๆ ในชุมชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
5.ท่านร่วมปรึกษาหารือหรือคิดวางแผนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
ในการจั ด กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน
6.ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนใน
การป้องกันแก้ไขปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สารระเหย
และอุบั ติภัยรวมถึงการตรวจตรารั กษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชุมชน
การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
7.ท่านเคยพูดคุยสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
บ้านอันนาไปสู่การระบุปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
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ข้อคาถาม

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ท่ า นเคยพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ปั ญ หา
ด้านอาชญากรรมกับ เจ้ าหน้ าที่ตารวจในพื้นที่ เพื่อวางแผน
ร่วมกับตารวจในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
9.ท่ า นพบปะพู ด คุ ย กั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละประชาชนในชุ ม ชน
อย่างสม่าเสมอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน
10.ประชาชนมีโอกาสร่วมระบุปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับ
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ของ
ประชาชนในชุมชนรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
11.ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้ เข้ามามีส่ วนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการวางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
ชุมชน
12.ท่านสามารถเชิญชวนประชาชนให้ เข้ามามีส่ ว นร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการดาเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ยาเสพติด สารระเหย และอุบัติภัยรวมทั้งการตรวจตรารักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

แบบสอบถามชุดที่ 5
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการอานวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้ต้องหา)
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แบบสอบถามชุดที่ 5
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรม
และพนักงานสอบสวน (สาหรับผู้ต้องหา)
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความเชื่อมั่น
และพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อนาผล
การศึกษาไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการประชาชนต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง
มากที่สุด

หน้าข้อความหรือเติมข้อความที่เหมาะสมส าหรับตัวท่าน

1. ท่านพักอาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบสถานีตารวจ..................................จังหวัด...................................
2. เพศ

ชาย

หญิง

4. สถานภาพการทางาน

ไม่มีงานทา

มีงานทา

5. ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………….

6. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.

มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริญญาตรี

3. อายุ……………………………..ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริญญาตรี
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7. รายได้ต่อเดือน
5,000 บาทหรือน้อยกว่า
15,001 – 25,000 บาท

5,001 – 15,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป

8. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม

คริสต์
อื่นๆ...........................

9. สถานภาพการสมรส
โสด
หย่าร้างหรือแยกกันอยู่

แต่งงานแล้ว
คู่สมรสเสียชีวิต

10. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย
ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล

นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมและพนักงานสอบสวน
โปรดให้ ค ะแนนโดยกาเครื่ อ งหมาย  ในช่ อ งที่ เ ห็ น ว่ า ตรงกั บ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นมากที่ สุ ด
เพียงช่องเดียว
โดยตอบ 1 หมายถึงเชื่อมั่นน้อยที่สุดและ 10 หมายถึงเชื่อมั่นมากที่สุด
ข้อคาถาม

ระดับความเชื่อมั่น
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.พนั ก งานสอบสวนได้ แ จ้ ง สิ ท ธิ ต่ า งๆ ตามกฎหมายให้
ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน
2.พนักงานสอบสวนมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาด้วยความสุภาพ
และเคารพในสิทธิมนุษยชน
3.พนักงานสอบสวนแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ข้อมูลทางคดีให้ผู้ต้องหาทราบ
4.พนั กงานสอบสวนดาเนิ น การสอบสวนอย่างรวดเร็ว และ
เป็นธรรม
5.พนั ก งานสอบสวนมี ค วามรู้ ด้ า นกฎหมายและสามารถ
อธิบายให้ผู้ต้องหาเข้าใจอย่างชัดเจน
6.พนั ก งานสอบสวนมี ก ารรั บ ฟั ง พยานบุ ค คล วั ต ถุ พ ยาน
พยานเอกสาร เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
7.พนั ก งานสอบสวนปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ตรงไปตรงมา ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………...………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………...………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………...………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

แบบสอบถามชุดที่ 6
โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจ
ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย
การอานวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (น้าท่วม/พายุ)
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แบบสอบถามชุดที่ 6
โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (น้าท่วม/พายุ)
ชี้แ จง : แบบสอบถามนี้เ ป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ความพึงพอใจในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เพื่อนาผลการประเมินดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทา
แผนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนต่อไป
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริง
ท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัด .....................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ

1. ชาย

2. หญิง

2.อายุ ........................... ปี
3.การศึกษา
1. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5. ปริญญาตรี

2. มัธยมศึกษาตอนต้น
4. อนุปริญญา/ปวส.
6. สูงกว่าปริญญาตรี

1. เกษตรกร
3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7. กาลังศึกษาอยู่

2. ลูกจ้างชั่วคราว/รับจ้างทั่วไป
4. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท
6. ว่างงาน
8. อื่น ๆ ..............................................

4.อาชีพ

5.รายได้สุทธิต่อเดือน (โดยประมาณ) ............................................ บาท
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ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัย การอานวยความสะดวกการจราจร และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย
อุทกภัย(น้าท่วม)
วาตภัย(พายุ)
อื่นๆ ................................................ (โปรดระบุ)
1.ท่านรับทราบข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อประเภทไหน (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
1. หนังสือพิมพ์
2. วิทยุ
3. โทรทัศน์
4. แผ่นพับ/ใบปลิว
5. สื่อออนไลน์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ/เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก ฯลฯ
6. ด้วยตนเอง
7. อื่น ๆ……………………………….... (โปรดระบุ)
2.ขณะเกิดเหตุหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือท่านทันที (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
1. ตารวจ
2. ทหาร
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงสาธารณสุข
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
6. อื่นๆ ........................... (โปรดระบุ)
3.กรณีหน่วยงานตารวจเข้าช่วยเหลือประชาชน ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ตารวจใช้สัญลักษณ์แบบใด
(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
1. การแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตารวจ
2. การสวมเสื้อเฉพาะกิจ มีข้อความตารวจ/หน่วยงานตารวจ
3. ใช้บัตรประจาตัวติดหน้าอก
4. การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่
5. ป้ายจากยานพาหนะที่ใช้
6. อื่น ๆ .................................................. (โปรดระบุ)
4.เจ้าหน้าที่ตารวจควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ (ตอบได้มากกว่า
1 คาตอบ)
1. อุปกรณ์ช่วยชีวิต
2. อุปกรณ์ส่องสว่าง
3. อุป กรณ์ช่างซ่อมแซมยานพาหนะ (สายชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ , สายลากจูงรถ,
กล่องเครื่องมือช่าง, สเปรย์กันชื้น)
4. เรือท้องแบน/เรือยาง
5. วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือน
6. เชือกปอสาหรับ มัด ลาก จูง
7. อื่น ๆ .................................................. (โปรดระบุ)
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนกับภารกิจในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
การอ านวยความสะดวกการจราจร และการช่ วยเหลื อประชาชนที่ ได้ รั บผลกระทบจากสาธารณภั ย
(น้าท่วม/พายุ)
ระดับความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ก ารออกตรวจที่ พั ก อาศั ย /
ชุ ม ช น ข องท่ าน สถ าน ที่ ร าช ก าร โ ร งเ รี ย น
โรงพยาบาล ศาสนสถานสาคัญ และบริเวณสถานที่
พักพิงชั่วคราว
2.กรณีเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ประสบสาธารณ
ภัย ท่านสามารถติดต่อและได้รั บ ความช่ว ยเหลื อ
จากเจ้าหน้าที่ตารวจได้อย่างรวดเร็ว
3.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาสุภาพ
4.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม
กับสถานการณ์
5เจ้าหน้าที่ตารวจมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการรั กษาความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
6.กรณี มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ในพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย
เจ้าหน้าที่ตารวจได้เข้าตรวจพื้นที่อย่างรวดเร็ว
7.กรณีเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจชันสู ตรศพผู้เสียชีวิต
ทาให้ทราบชื่อ ความเป็น มาเบื้องต้นของผู้เสียชีวิต
ได้อย่างรวดเร็ว
ด้านการอานวยความสะดวกการจราจร
1.เจ้าหน้าที่ตารวจมีการประชาสัมพันธ์พื้นที่ประสบ
สาธารณภั ย เช่ น มี ก ารติ ด ป้ า ยบอกเส้ น ทางให้
หลี กเลี่ ย งไปใช้ เส้ น ทางอื่ น ให้ กับ ประชาชนทราบ
อย่างชัดเจน
2.เจ้าหน้าที่ตารวจจัดกาลังพลได้อย่างเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร
ในพื้นที่ประสบสาธารณภัย
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3.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจได้ น ายานพาหนะ (รถยนต์
เรื อ ท้ อ งแบน เรื อ ยาง) ออกบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
4.เจ้าหน้าที่ตารวจมีการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่ อ อ านวยความสะดวกด้ า นการจราจรให้ กั บ
ผู้ประสบสาธารณภัย
5.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วาจาสุภาพ
6.เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม
กับสถานการณ์
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน
1.เจ้าหน้าที่ตารวจออกตรวจเยี่ยมเยียน และมอบถุง
ยังชีพให้กับประชาชนผู้ป ระสบภัย ตามบ้านเรือน
ศูนย์อพยพหรือที่พักพิงชั่วคราว
2.เจ้าหน้าที่ตารวจให้บ ริการช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การขนย้ายสิ่งของ
ท าคว ามสะอาด ซ่ อ มแซมที่ พั กอาศั ย และ
สาธารณสถาน (โรงเรียน/วัด/มัสยิด/สถานีอนามัย)
3.เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสามารถช่ ว ยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยสาธารณภัย
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.…..............................................................................................................................................................
2…...............................................................................................................................................................
3…............................................................................................................................ ...................................
4…....................................................................................................................................................... ........
5…...............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
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