
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามเพื่อการคนควาอิสระ 

เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการรบับริการในสถานีตํารวจ 
ในเขตพืน้ท่ีกองบังคบัการตาํรวจนครบาล 9 

 
เรียน  ทานผูตอบแบบสอบถาม 
 
  แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการคนควาอิสระเพื่อการศึกษา ของนักศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ(สําหรับผูบริหาร)  คณะบรหิารธุรกิมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการในสถานีตํารวจ   ใน
เขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
  ผูวิจัยขอขอบพระคุณทกุทานที่ใหความอนุเคราะห         เสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นอนัเปนประโยชน เพื่อในการศกึษาตอไป         
      
 

รายละเอียดของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามแบงเปน  3  สวน  ดังนี ้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 3 ปญหาการใชบริการและขอแนะนาํเพื่อปรับปรุงการใหบริการ 
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สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง (     ) หนาขอความที่ตรงกับความปนจริงของทาน 
1. เพศ 
  1.(     )     ชาย   2.(     )     หญงิ 
 
2. ปจจุบันทานมีอาย ุ
  1.(     ) ไมเกิน 20 ป  2.(     ) 21 - 30 ป 
  3.(     ) 31 - 40 ป  4.(     ) 41 - 50 ป      
  4.(     )      ตั้งแต  51  ปขึ้นไป 
 
3. สถานะทางครอบครัว 
  1.(     )      โสด       2.(     )     สมรสแลว      3.(     )     หยา/หมาย          
  4.(     )      อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................... 
 
4. ระดับการศกึษาสูงสุด 
  1.(     ) ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  2.(     ) มัธยมศึกษาตอนตน  

3.(     ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.(     )    อนุปริญญา/ปวส. 
  5.(     ) ปริญญาตรี   6.(     ) สูงกวาปริญญาตรี 
 
5. อาชีพ 

1.(     ) รับราชการ                                     2.(     )   พนักงานบรษิทัเอกชน                           
3.(     )   พนกังานรัฐวิสาหกจิ              4.(     )   รับจางทั่วไป     
5.(     )   คาขาย                       6.(     )   เกษตรกร 

  7.(     ) ประกอบธุรกจิสวนตวั               8.(     ) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา     
  9.(     ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ.............................................................................  
 
7. ทานมีรายไดตอเดือน 
  1.(     )     ไมเกิน 10,000  บาท              2.(     )    10,001 – 20,000 บาท 
  3.(     )     20,001 – 30,000 บาท         4.(     )    30,001 – 40,000 บาท 
  (     )      40,001 บาท  ขึ้นไป 
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6. ทานมาติดตอราชการที่สถานีตํารวจนครบาลครั้งนี้ดวยเร่ืองใด 
  1.(     ) มาแจงความเอกสารหายหรือแจงความเปนหลักฐาน 
  2.(     ) คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตรางกายและทรัพยสิน 
  3.(     ) เสียคาปรับจราจร 
  4.(     ) คดีอุบัติเหต ุ
  5.(     ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................................. 
 
7.จํานวนครั้งที่มาติดตอที่สถานีตํารวจใน 1 ป 
  1.(     )     1 – 5  คร้ัง    2.(     )     6 – 10  คร้ัง 
  3.(     )     11 -  15  คร้ัง                    4.(     )     มากกวา 15 คร้ัง 
 
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของสถานีตํารวจที่ทานไดติดตอดวย
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
1. รูปลักษณ ( Tangibles ) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง นอย พอใจ 

1.1 สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย และสะดวกในการติดตอ
เจาพนักงาน           

1.2 สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบาย และตกแตงสวยงาม           

1.3 อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานมีความทันสมัย ทําใหไดรับ
ความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอราชการ           

1.4 แผนพับเอกสาร ขาวสาร ประกาศ มีเพียงพอในการใหขอมูล
ที่เปนประโยชนตอทาน           

1.5 Web site ของสถานีตํารวจ มีความชัดเจน เขาใจงาย ใหขอมูล
ที่มีประโยชนตอทาน           

1.6 มีการจัดที่พักรับรองสําหรับผูมาติดตอราชการอยางเหมาะสม           

1.7 มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ           

1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ......................................................)           



 79 

 

ระดับความพึงพอใจ 
2. ความนาเชือ่ถือ (Reliability) 
 มากทีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

2.1 เจาหนาที่ตํารวจมีความรู ความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับเปนอยางดี           
2.2 เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
ยุติธรรม      
2.3 อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานมีการบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานไดเปนอยางดี      
2.4 สถานีตํารวจมีเจาหนาที่ตํารวจพรอมตอการใหบริการทานอยู
ตลอดเวลา      

2.5 เจาหนาที่ตํารวจใหบริการ ทํางานรอบคอบ และไมผิดพลาด      

2.6 เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหการบริการไดอยางรวดเร็ว      

2.7 อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................................)      

      

3. การใหความมั่นใจ (Assurance)      
3.1 การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของ
เจาหนาที่ตํารวจ      
3.2 เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พ่ึงของทาน
ได      
3.3 เจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของทานดวย
ความเสมอภาค และเปนธรรม      

3.4 สถานีตํารวจทําใหทานรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ      
3.5 เจาหนาที่ตํารวจมีความรู ความชํานาญ และไหวพริบในการ
วิเคราะหปญหา และเหตุการณตางๆได      

3.6 เจาหนาที่ตํารวจมีศักยภาพในการคลี่คลายคดีของทานได      

3.7 อื่นๆ (โปรดระบุ......................................................)      

      
 
 



 80 

 

ระดับความพึงพอใจ 

4.การดูแลเอาใจใส (Empathy) มากทีสุด มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

4.1 ทานไดรับการแนะนําจากเจาหนาที่ตํารวจเปนอยางเต็มใจ      

4.2 เจาหนาที่ตํารวจมีความกระตือรือรน เมื่อทานไปขอรับบริการ      

4.3 เจาหนาที่ตํารวจมีการติดตาม ดูแล ทานอยางตอเนื่อง      
4.4 เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจใสทานดวยความ 
     เต็มใจ      
4.5 เจาหนาที่ตํารวจมีความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจถึงความ
เดือดรอนของทาน      

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ....................................................)      

      

5. การตอบสนอง (Responsiveness)      
5.1 ทานไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ตํารวจในการมาติดตอ
แจงความในเรื่องตางๆ      
5.2 เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหบริการ ชวยหลือทานได อยาง
ทันทวงที      
5.3 สถานีตํารวจมีการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และรวดเร็วตอ
ทาน      
5.4 สถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรอง
ทุกขรองเรียนที่ชัดเจน รวดเร็ว      
5.5 สถานีตํารวจมีเจาหนาที่ตํารวจเพียงพอในการใหความ
ชวยเหลือแกทาน      

5.6 เจาหนาที่ตํารวจเต็มใจตอบขอสงสัยของทานเปนอยางดี      

5.7 อื่นๆ (โปรดระบุ...................................................)      
 
6.ในภาพรวมทานพึงพอใจ ในการรับบริการในสถานีตํารวจในครั้งนี ้
1.(    ) มากที่สุด         2.(    ) มาก           3.(    ) ปานกลาง          4.(    ) นอย         5.(    ) นอยที่สุด 
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สวนที่ 3 ปญหาการใหบริการและขอแนะนําเพื่อปรับปรุงการใหบริการ 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองแสดงระดับปญหาที่เกิดขึน้ในกรรับบริการที่สถานีตํารวจ 
(ทําเครื่องหมายไดมากกวา 1 คําตอบ) 
ปญหาที่พบ
 

[    ] 1.ปญหาจากการไมไดรับการอํานวยความสะดวกในการใหขอมลู และคําแนะนําจาก 
            เจาหนาที่ตํารวจ 
[    ] 2. ปญหาตอความไมสุภาพ ความไมเต็มใจ และความไมใสใจของเจาพนกังาน 
[    ] 3. ปญหาจากการไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ตํารวจ 
[    ] 4. ปญหาจํานวนเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่ไปใชบริการ จึงทําให 
            การใหบริการลาชา 
[    ]5.  ปญหาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุงยากซบัซอนทําใหการใหบริการลาชา 
[    ]6.  ปญหาเอกสาร ขาวสาร ประชาสัมพันธของสถานีตํารวจที่มีไมทัว่ถึงในการใหขอมูลกับ 
           ประชาชน 
[    ]7.  ปญหาความไมสะอาด เรียบรอยของสถานีตํารวจ 
[    ]8.  ปญหาความไมเพยีงพอของสถานที่จอดรถ 
[    ]10. ปญหาอุปกรณไมทันสมัย ทําใหไมสมารถบริการไดดี และลาชา 
[    ]11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ..............................................................) 

 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการใหบริการของสถานีตํารวจนครบาล  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 

 
 
ชื่อ    รอยตํารวจโทชินวุฒิ   ตั้งวงษเลิศ 
 
วัน เดือน ปเกิด   11  มีนาคม 2523 
 
ประวัติการศึกษา      ป 2538 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนเทพศิรินทร 

ป 2541 สําเร็จการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 40   
                                                      ป 2545 สําเร็จการศึกษาโรงเรียนนายรอยตํารวจ รุนที่ 56  
 
ประสบการณทํางาน    ป 2546 – 2549 พนักงานสอบสวน (สบ1)  สน.ทาขาม  
           กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
      ป 2549   รองสารวัตรสืบสวน กองกํากับการตํารวจสืบสวน 
                                                           กองบังคับการตํารวจนครบาล 9  
         กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
    ปจจุบัน  ปฏิบตัิหนาที่นายตํารวจติดตาม 
          รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   
                                  สํานักงานตํารวจแหงชาติ   
       
 


