
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 ในสภาวการณปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงขอมูลขาวสาร หนวยงานตางๆทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ตางมีการแขงขันสูงเพื่อดําเนินกิจการเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร ไมวาจะ
เปนผลกําไร   การขยายกิจการ เพื่อความอยูรอดหรือคงอยูไดขององคกร  ซ่ึงจะเห็นไดวาทั้งภาครัฐ
หรือเอกชนตางก็ปรับกลยุทธของตัวเองอยูเสมอเพื่อรองรับสภาวการณที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
ซ่ึงปจจัยที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการแสวงหาลูกคาหรือผูใชบริการก็คือการรักษาลูกคาหรือ
ผูใชบริการ โดยการเนนคุณภาพการใหบริการตอบสนองผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
สําหรับภาครัฐซ่ึงเปนองคกรที่ไมไดมุงแสวงหาผลกําไรก็ไดเล็งเห็นความสําคัญในงานดานบริการ
ไมยิ่งหยอนไปกวาภาคเอกชน ตางพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ เพื่อเปนองคกรที่ยั่งยืน 
ดังเชนหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม รัฐไดสรางเครื่องมือขึ้นมาควบคุมดูแล     
นั่นคือ องคกรตํารวจ โดยจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบและใหบริการตอ
ประชาชน จึงอาจกลาวไดวา สถานีตํารวจเปนหนวยงานหนาดานที่ตองใหบริการกับประชาชน 
และมีความสําคัญที่สุดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เนื่องจากเปนหนวยงานในระดับยุทธศาสตร
ในการทําหนาที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของงานตํารวจอยูที่ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับสถานีตํารวจเปนหลักใหญ 
ประชาชนจะใชการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพงานของตํารวจหาก
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหกับสถานีตํารวจในการใหการบริการตอประชาชนไดมากประชาชนใน
พื้นที่ยอมจะไดรับผลโดยตรงจากการใหบริการนั้นๆและกอใหเกิดความพึงพอใจความเชื่อถือ
ศรัทธาตํารวจมากขึ้นสงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอสํานักงานตํารวจแหงชาติและตอรัฐบาลใน
ฐานะที่เปนผูกํากับหนวยงานหรือองคการตํารวจ 
 ดังนั้น เพื่อเปนการใหบริการประชาชน หรือใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วใน
การติดตอราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติไดเนนหนักในการใหบริการภายใตโครงการโรงพัก
เพื่อประชาชน ที่เปนนโยบายที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
แกปญหาในการใหบริการและการจัดการในสถานีตํารวจ โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนด
เปาประสงคในลักษณะคํามั่นสัญญาไวเปนหลักในการใหการบริการประชาชน ที่สํานักงานตํารวจ
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แหงชาติจะมุงมั่นเพียรพยายามใหประสบผลสําเร็จอยางจริงจังและตอเนื่อง 10 ประการคือ  
(สํานักงานตํารวจแหงชาติ , 2544) 
 1. มีมาตรฐาน สถานีตํารวจทุกแหงจะมีมาตรฐานการใหบริการที่ชัดเจนทั้งในสวนของ
การบริการประชาชนบนสถานีและนอกสถานีตํารวจ เพื่อใหประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมและ
แจงใหประชาชนในฐานะผูใชบริการไดรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มาตรฐานดังกลาวนั้นตอง
สอดคลองกับความตองการของประชาชน ตามสภาพความเปนจริงและทรัพยากรของแตละสถานี
ตํารวจ 
 2.โปรงใส ทุกสถานีตํารวจในฐานะผูใหบริการจะเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลาในการ
บริการเพื่อใหประชาชนผูใชบริการสามารถตรวจสอบไดทั้งในดานผูรับผิดชอบ หลักเกณฑ วิธีการ
ปฏิบัติ ลําดับขั้นตอนของของงานที่ไมเกิดความเสียหายตอทางราชการ 
 3.ซ่ือสัตยสุจริต การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจจะปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชนและมุงมั่นพิทักษรับใชประชาชนอยางมี
ศักดิ์ศรี 
 4. สะดวกและรวดเร็ว การใหการบริการประชาชนของสถานีตํารวจจะตองเปนไปอยาง
สะดวกและรวดเร็วมีขั้นตอนและระยะเวลาการทํางานที่ส้ัน ใหเสร็จส้ินที่สถานีตํารวจใหมากที่สุด
ภายใตหลักการทํางานเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
 5. เสมอภาคและเปนธรรม การใหบริการประชาชนของสถานีตํารวจ จะเปนไปอยาง
เสมอภาคและเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุความแตกตางในเรื่อง ถ่ินกําเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ 
 6. มีประสิทธิภาพ การบริการประชาชนของสถานีตํารวจจะเปนไปอยางคุมคา ประหยัด 
มีคุณภาพ เกิดประโยชนอยางแทจริงสอดคลองกับความตองการของประชาชน 
 7. สุภาพและชวยเหลือเกื้อกูล เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ จะใหการ
ตอนรับและใหการบริการประชาชนดวยความสุภาพและกระตือรือรน เปนมิตร เอาใจใส เอื้ออาทร
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลดวยความเต็มใจ 
 8. มีทางเลือก ประชาชนในฐานะผูใชบริการของสถานีตํารวจยอมมีทางเลือกที่จะ
สามารถใชบริการจากสถานีตํารวจที่เกิดความสะดวกมากที่สุดภายใตขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว 
 9. มีสวนรวม การบริการประชาชนของสถานีตํารวจจะเปดโอกาสใหประชาชนและ
ขาราชการตํารวจในทุกระดับของหนวยงาน มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะตางๆ เพื่อรับทราบ
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ความตองการตั้งแตตนและจะไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง สอดคลองเหมาะสมกับ
ความเปนจริงและความตองการของประชาชน 
 10. ยึดถือประโยชนสวนรวม สถานีตํารวจถือเปนสมบัติรวมกันของชุมชน ผลการ
ปฏิบัติงานตางๆที่เกิดขึ้นจะยึดถือประโยชนสวนรวมที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 

กองบังคับการตํารวจนครบาลนับวาเปนหนวยงานหนึ่งในสํานักงานตํารวจแหงชาติอัน 
มีบทบาทและหนาที่สําคัญในการกํากับ ดูแล ความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซ่ึง
เปนตนแบบในการบริหารงานใหแกหนวยงานตํารวจทั่วประเทศ อีกทั้งเปนหนวยงานริเร่ิม ทดลอง 
เปลี่ยนแปลง นโยบายการบริหารตางๆของสํานักงานตํารวจแหงชาติ อันเนื่องจากความพรอมทั้ง
ดานบุคลากร  และอุปกรณตางๆนั่นเอง ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีการแบงสวนราชการ      กรมตํารวจ 
กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540  ไดจัดตั้งกองบังคับการตํารวจนครบาลออกเปน กอง
บังคับการ ตํารวจนครบาล 1 ถึง 9 รวม 9 กองบังคับการ โดยมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2540 เปนตนมา โดยแบงตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ   
  ในสวนของกองบังคับการตํารวจนครบาล 9   มีพื้นที่รับผิดชอบ 252.67  ตารางกิโลเมตร   
จํานวนประชากร 1,095,623  คน  ประกอบดวยสํานักงานเขต 6 เขต  คือ เขตภาษีเจริญ  เขตจอมทอง  
เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน  เขตบางแค และเขตหนองแขม  โดยมีสถานีตํารวจในเขตรับผิดชอบ
จํานวน 10 สถานี  ประกอบดวย  สน.หนองคางพลู  สน.หลักสอง สน.ภาษีเจริญ   สน.หนองแขม   
สน.เพชรเกษม    สน.บางขุนเทียน  สน.บางบอน  สน.ทาขาม สน.แสมดํา และ สน.เทียนทะเล  
(กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 , 2549 :ระบบออนไลน) อีกทั้งในพื้นที่รับผิดชอบดังกลาวจะมี
ประชากรที่มีชีวิตความเปนอยูแบบเมืองและชนบท  
 ดวยความแตกตางในสภาวะแวดลอมภายในพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9 ทั้งรูปแบบเมืองและชนบทนี้เอง  ทําใหผูศึกษาสามารถศึกษาหาความพึงพอใจของ
บุคคลหลายๆแบบ ซ่ึงอาจมีความคาดหวังตอการรับบริการที่แตกตางกัน อันจะทําใหผูศึกษา
สามารถนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปประมวลความตองการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ระดบั
ความพึงพอใจ รวมตลอดไปจนถึงปญหาที่ไดรับจากการใชบริการจากบุคคลตางๆซ่ึงมีสภาพการ
ดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน อันจะเปนประโยชนในการวิเคราะหประมวลผลเปนแนวทาง เพือ่นาํไปใช
ในการปรับปรุงการใหบริการในสถานีตํารวจเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนผูใชบริการได 
 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการใน
สถานีตํารวจ   ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล  9  รวมทั้งความตองการของประชาชนอัน
จะเปนประโยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน นโยบาย รวมตลอด
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ถึง การปรับปรุงการใหบริการในระดับสถานีตํารวจ ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนใน
การรับบริการ ภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
        เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 9 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 

1. ทําใหทราบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
  2.  สามารถนําผลการศึกษาที่ไดรับจากการศึกษา    ไปใชในการวางแผนปรับปรุงการ
ใหบริการในสถานีตํารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล  9  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ภายใตสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไดแก   ความพึงพอใจดานรูปลักษณ   
ดานความนาเชื่อถือ   ดานการใหความมั่นใจ   ดานการดูแลเอาใจใส    ดานการตอบสนอง 
 
นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพอใจมากนอยเพียงใด ตอการใหบริการใน
ดานตางๆของสถานีตํารวจ ในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
 ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการในสถานีตํารวจในเขตกองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9 
 การรับบริการในสถานีตํารวจ  หมายถึง  องคประกอบและโครงขายที่สัมพันธกันของ
กิจกรรมบริการตางๆ ขั้นตอนตางๆของการบริการตั้งแตตนจนจบ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษา
เกี่ยวกับ ความรวดเร็วในการใหบริการ ระบบและขั้นตอนในการใหบริการตั้งแตพบเจาหนาที่
ตํารวจ การแนะนําติดตอดําเนินการ ไปจนตลอดถึงการดําเนินการใหบริการไมวาจะเปนงาน
สืบสวนสอบสวน (แจงความรองทุกขหรือแจงความเปนหลักฐาน) งานจราจร (เปรียบเทียบปรับ) 
หรืองานธุรการ (ขอใบอนุญาตตางๆ) เปนตน  ความสะดวกในการแจงเหตุ  คุณภาพของการ
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ใหบริการ ความคุมคาของบริการที่ไดรับ   ตลอดจนความยุติธรรม และความเสมอภาคของการ
ใหบริการ 

สถานีตํารวจในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล  9    หมายถึง  สถานีตํารวจในเขต       
สน.หนองคางพลู  สน.หลักสอง  สน.ภาษีเจริญ  สน.หนองแขม   สน.เพชรเกษม สน.บางขุนเทียน 
สน.บางบอน สน.ทาขาม สน.แสมดํา และสน.เทียนทะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


