
 
บทที่ 4 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษา  ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนตอ
คุณภาพการบริการของสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9   ผลการวิเคราะห
ขอมูลแบงออกเปน 3 สวน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  
ระดับการศึกษา   อาชีพ   รายไดตอเดือน  ประเภทของการรับบริการในสถานีตํารวจ   จํานวนครั้ง
ที่มารับบริการ  นําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่และรอยละ 
 สวนที่  2  ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9  นําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่  รอยละและคาเฉลี่ย 
 สวนที่ 3  ขอมูลปญหาที่พบในการใหบริการ นําเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่  
รอยละ และคาเฉลี่ย 
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สวนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 229 57.25 

หญิง 171 42.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  คดิเปนรอยละ 57.25   และ
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง   คิดเปนรอยละ 42.75  

 
 

ตารางที่ 2   แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน รอยละ 

   ไมเกิน 20   ป 54 13.50 

   21-30   ป 137 34.25 

   31-40   ป 114 28.50 

   41-50   ป 82 20.50 

   ตั้งแต 51 ปขึ้นไป 13 3.25 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาอายุของผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวนมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 34.25 รองลงมา ชวงอายุระหวาง 31-40  ป คิดเปนรอยละ 28.50  ชวงอายุ 41-50  
ป  คิดเปนรอยละ 20.50  และ อายุไมเกิน  20  ป  คิดเปนรอยละ  13.50  สวนอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป 
มีจํานวนนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ 3.25  
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

   โสด 224 56.00 

   สมรส 143 35.75 

   หยา/หมาย 33 8.25 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเปนโสด คิดเปน    
รอยละ 56.00    รองลงมา สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 35.75  และสถานภาพหยา/มาย             
คิดเปนรอยละ 8.25 
 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาสงูสุด 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

   ประถมศึกษาหรือต่ํากวา    39    9.75 

   มัธยมศึกษาตอนตน    75          18.75 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.            104          26.00 

   อนุปริญญา / ปวส.              50          12.50 

   ปริญญาตรี            104          26.00 

   สูงกวาปริญญาตรี     28            7.00 

รวม            400 100.00 
 
 จากตารางที่ 4   พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. และ ระดับปริญญาตรี มากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 26.00   รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน คิดเปนรอยละ 18.75   ระดับ อนุปริญญา / ปวส.  คิดเปนรอยละ 12.50 ระดับประถมศึกษา
หรือต่ํากวา   คิดเปนรอยละ 9.75    และระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.00 
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ตารางที่ 5  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

    รับราชการ 71 17.75 

    พนักงานบรษิัทเอกชน 74 18.50 

    พนักงานรัฐวิสาหกจิ 21 5.25 

    รับจางทั่วไป 77 19.25 

    คาขาย 51 12.75 

    เกษตรกร 6 1.50 

    ประกอบธุรกิจสวนตวั 45 11.25 

    นักเรียน นสิิต นักศึกษา 51 12.75 

    อ่ืนๆ 4 1.00 

รวม 400 100.00 
หมายเหต:ุ อ่ืนๆ ไดแก เกษยีณ ขาราชการบํานาญ 
  
 จากตารางที่ 5    พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุด คิดเปน   
รอยละ 19.25  รองลงมาไดแก พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 18.5   รับราชการ  คิดเปน  
รอยละ 17.75   คาขาย คิดเปนรอยละ 12.75   นักเรียน นิสิต นักศึกษา   คิดเปนรอยละ 12.75        
ประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 11.25  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 5.25   เกษตรกร 
คิดเปนรอยละ 1.50  และอื่นๆ   คิดเปนรอยละ 1.00 
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

    ไมเกิน 10,000 บาท 167 41.75 

    10,001-20,000 บาท 143 35.75 

    20,001-30,000 บาท 67 16.75 

    30,001-40,000 บาท 16 4.00 

    ตั้งแต 40,001 บาทขึ้นไป 7 1.75 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 41.75  รองลงมาไดแก  รายไดในชวง  10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.75   
รายไดในชวง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.75   รายไดในชวง  30,001-40,000 บาท   คิดเปน
รอยละ 4 และรายไดตั้งแต  40,001 บาทขึ้นไปมีจํานวนนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ 1.75 
 
ตารางที่ 7   แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเรื่องที่มาติดตอราชการที่ 

     สถานีตํารวจนครบาล 

 
เร่ืองที่มาติดตอราชการที่สถานีตํารวจนครบาล จํานวน รอยละ 

แจงความเอกสารหายหรือแจงความเปนหลักฐาน 168 42.00 

คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน 54 13.50 

เสียคาปรับจราจร 106 26.50 

คดีอุบัติเหต ุ 47 11.75 

อ่ืนๆ 25 6.25 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดมาติดตอราชการที่สถานีตํารวจ
นครบาลในเรื่องแจงความเอกสารหายหรือแจงความเปนหลักฐาน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมา
ไดแกเรื่องเสียคาปรับจราจร คิดเปนรอยละ 26.50  คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต รางกายและ
ทรัพยสิน คิดเปนรอยละ 13.50  คดีอุบัติเหตุ   คิดเปนรอยละ 11.75   สวนเรื่องอื่นๆมีจํานวนนอย
ที่สุด  คิดเปนรอยละ 6.25  
 
ตารางที่ 8    แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจาํนวนครั้งที่มาติดตอที่สถานี 

      ตํารวจในระยะเวลา 1 ป 
 

จํานวนครั้งท่ีมาติดตอ จํานวน รอยละ 

     1-5     คร้ัง 324 81.00 

     6-10  ครั้ง 37 9.25 

     11-15 ครั้ง 22 5.50 

     มากกวา15 ครั้ง 17 4.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาติดตอที่สถานีตํารวจ 1-5 คร้ัง 
ในระยะเวลา 1 ป คิดเปนรอยละ 81.00  รองลงมาไดแก  6-10  คร้ัง   คิดเปนรอยละ  9.25    11-15 
คร้ัง  คิดเปนรอยละ 5.50  และนอยที่สุดคอื มากกวา15 ครั้ง  คิดเปนรอยละ   4.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

สวนที่  2   ขอมูลความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการในสถานีตํารวจในเขตพื้นท่ี 
     กองบังคับการ ตํารวจนครบาล 9 

 
ตารางที่ 9  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนก 
                  ตามดานรูปลักษณ (Tangible) 

 
  ระดับความพึงพอใจ       

รูปลักษณ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด รวม คาเฉลี่ย อันดับ 

(Tangible) จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)  

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   

60 214 112 11 3 400 3.79 1สถานที่มีปายบอกชัดเจน 
เขาใจงาย สะดวกในการติดตอ (15.00) (53.50) (28.00) (2.75) (0.75) (100.00) (มาก) 

1 

42 166 166 22 4 400 3.55 2.สถานที่มีความสะอาด 
สะดวกสบายและตกแตง
สวยงาม (10.50) (41.50) (41.50) (5.50) (1) (100.00) (มาก) 

2 

42 148 171 36 3 400 3.47 3.อุปกรณเครื่องใชมีความ
ทันสมัย ทําใหไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว (10.50) (37.00) (42.75) (9.00) (0.75) (100.00) (ปานกลาง) 

3 

30 155 177 35 3 400 3.44 4.แผนพับ ขาวสาร ประกาศมี
เพียงพอในการใหขอมูล (7.50) (38.75) (44.25) (8.75) (0.75) (100.00) (ปานกลาง) 

5 

31 148 169 44 8 400 3.38 5.Web Site สถานีตํารวจมี
ความชัดเจน เขาใจงาย (7.75) (37.00) (42.25) (11.00) (2.00) (100.00) (ปานกลาง) 

6 

34 153 174 35 4 400 3.45 6.มีการจัดที่พักรับรองผูมา
ติดตอราชการเหมาะสม (8.50) (38.25) (43.50) (8.75) (1.00) (100.00) (ปานกลาง) 

4 

48 141 152 34 25 400 3.38 7.ท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับผูมา
ติดตอราชการ (12.00) (35.25) (38.00) (8.50) (6.25) (100.00) (ปานกลาง) 

6 

คาเฉลี่ยรวม 3.49  

แปลผล ปานกลาง 
หมายเหตุ:  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด 1.50-2.49 นอย  2.50-3.49  ปานกลาง 3.50-4.49 มาก 4.50-5.00  มากที่สุด 

 

 จากตารางที่  9    พบวาดานรูปลักษณ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.49)  สําหรับรายละเอียดความพึงพอใจในดานรูปลักษณพบวา 
ความพึงพอใจดานสถานที่มีปายบอกชัดเจน  เขาใจงาย สะดวกในการติดตอ  ความพึงพอใจดาน
สถานที่มีความสะอาดและตกแตงสวยงาม มีระดับพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.79  และ 3.55  
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ตามลําดับ ) ความพึงพอใจในดานอุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัยทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว   
ความพึงพอใจในดานการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสม    ความพึงพอใจในดานแผน
พับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมูล    สวนความพึงพอใจในดาน Web Site สถานีตํารวจ
มีความชัดเจน เขาใจงาย  มีคาเทากับความพึงพอใจในดาน ที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ  โดยมีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  3.47  3.45  3.44  3.38 และ 3.38 
ตามลําดับ)  
 

ตารางที่ 10  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   
                    จําแนกตามดานความนาเชื่อถือ (Reliability) 
 

 ระดับความพึงพอใจ    

ความนาเชื่อถือ 
มากที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด รวม คาเฉลี่ย อันดับ 

(Reliability) จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)  

  (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   

67 218 106 8 1 400 3.85 1.เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปน
อยางดี (16.75) (54.5) (26.5) (2) (0.25) (100) (มาก) 

1 

44 202 137 17 0 400 3.68 2.เจาหนาที่ปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซื้อสัตย สุจริตและ
ยุติธรรม (11) (50.5) (34.25) (4.25) (0) (100) (มาก) 

2 

37 166 170 24 3 400 3.53 3.อุปกรณ/เครื่องใชมีการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอม
ใชงาน (9.25) (41.5) (42.5) (6) (0.75) (100) (มาก) 

5 

57 173 146 22 2 400 3.65 4.มีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยู
ตลอดเวลา (14.25) (43.25) (36.5) (5.5) (0.5) (100) (มาก) 

3 

44 186 145 22 3 400 3.61 5.เจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ 
ทํางานไมผิดพลาด (11) (46.5) (36.25) (5.5) (0.75) (100) (มาก) 

4 

40 164 164 30 2 400 3.53 6.เจาหนาที่ใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว (10) (41) (41) (7.5) (0.5) (100) (มาก) 

5 

คาเฉลี่ยรวม 3.64 

แปลผล มาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด 1.50-2.49 นอย  2.50-3.49  ปานกลาง 3.50-4.49 มาก 4.50-5.00  มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 10   พบวาดานความนาเชื่อถือ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64)  สําหรับรายละเอียดความพึงพอใจ
ในดานความนาเชื่อถือพบวา ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับเปนอยางดี ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและ
ยุติธรรม  ความพึงพอใจในดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลา   ความพึงพอใจในดาน
เจาหนาที่ใหบริการรอบคอบทํางาน ไมผิดพลาด   ความพึงพอใจในดานอุปกรณและเครื่องใชมีการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว   มีระดับความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.85  3.68  3.65  3.61  3.53 และ 3.53  
ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 11  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   
                    จําแนกตามดานการใหความมัน่ใจ (Assurance) 
 

 ระดับความพึงพอใจ    

การใหความมั่นใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด รวม คาเฉลี่ย อันดับ 

(Assurance) จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)  

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   

54 205 123 17 1 400 3.74 1.มีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา
และมนุษยสัมพันธของ
เจาหนาที่ (13.5) (51.25) (30.75) (4.25) (0.25) (100) (มาก) 

1 

56 182 141 20 1 400 3.68 2.เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและ
เปนท่ีพึ่งได (14) (45.5) (35.25) (5) (0.25) (100) (มาก) 

3 

43 196 138 19 4 400 3.64 3.เจาหนาที่สามารถบรรเทา
ความเดือดรอนดวยความ 
เสมอภาค/เปนธรรม (10.75) (49) (34.5) (4.75) (1) (100) (มาก) 

4 

64 183 131 18 4 400 3.71 4.สถานีตํารวจทําใหรูสึก
ปลอดภัยเมื่อใชบริการ (16) (45.75) (32.75) (4.5) (1) (100) (มาก) 

2 

คาเฉลี่ยรวม 3.69 

แปลผล มาก 

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด 1.50-2.49 นอย  2.50-3.49  ปานกลาง 3.50-4.49 มาก 4.50-5.00  มากที่สุด 
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จากตารางที่ 11  พบวาความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยระดบั
ความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.69)  สําหรับรายละเอียดความพึงพอใจในดานการใหความ
มั่นใจพบวา  ความพึงพอใจในดานการมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา    และมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่  
ความพึงพอใจในดานสถานีตํารวจทําใหรูสึกปลอดภัยเมือ่ใชบริการ ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่
ใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่งได และความพึงพอใจในดานเจาหนาที่สามารถบรรเทาความเดือดรอน
ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม  มีระดับความพึงพอใจระดบัมาก (คาเฉลี่ย 3.74  3.71  3.68 และ 
3.64 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 12  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   
                    จําแนกตามดานการดูแลเอาใจใส (Empathy) 
 

 ระดับความพึงพอใจ    

การดูแลเอาใจใส 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด รวม คาเฉลี่ย อันดับ 

(Empathy) จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)  

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   

74 192 125 8 1 400 3.83 1.เจาหนาที่ใหคําแนะนําดวย
ความเต็มใจ (18.5) (48) (31.25) (2) (0.25) (100) (มาก) 

1 

39 194 140 25 2 400 3.61 2.เจาหนาที่ใหบริการดวย
ความกระตือรือรน (9.75) (48.5) (35) (6.25) (0.5) (100) (มาก) 

2 

42 176 158 23 1 400 3.59 3.เจาหนาที่มีการติดตาม ดูแล
อยางตอเนื่อง (10.5) (44) (39.5) (5.75) (0.25) (100) (มาก) 

3 

48 166 160 23 3 400 3.58 4.เจาหนาที่ใหความสนใจและ
เอาใจใสดวยความเต็มใจ (12) (41.5) (40) (5.75) (0.75) (100) (มาก) 

4 

39 188 141 28 4 400 3.58 5.เจาหนาที่เห็นอกเห็นใจและ
เขาใจถึงความเดือนรอนของ
ผูรับบริการ (9.75) (47) (35.25) (7) (1) (100) (มาก) 

4 

คาเฉลี่ยรวม 3.64 

แปลผล มาก 

หมายเหตุ   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด 1.50-2.49 นอย  2.50-3.49  ปานกลาง 3.50-4.49 มาก 4.50-5.00  มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 12   พบวาความพึงพอใจดานการดูและเอาใจใส โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.64)  สําหรับรายละเอียดความพึงพอใจในดานการดูแลเอาใจ
ใสพบวา  ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ใหคําแนะนาํดวยความเต็มใจ  ความพงึพอใจในดาน
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เจาหนาทีใ่หบริการดวยความกระตือรือรน  ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่มีการตดิตาม ดูแลอยาง
ตอเนื่อง  ความพึงพอใจในดานเจาหนาทีใ่หความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจ  และความพงึ
พอใจในดานเจาหนาที่เห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือนรอนของผูรับบริการ  โดยมีระดับความ
พึงพอใจระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.83  3.61  3.59 3.58 และ 3.58 ตามลําดับ) 
 
 

ตารางที่ 13  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   
                    จําแนกตามดานการตอบสนอง (Responsiveness) 
 

 ระดับความพึงพอใจ    

การตอบสนอง 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด รวม คาเฉลี่ย อันดับ 

(Responsiveness) จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)  

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   

54 195 135 15 1 400 3.71 1.การไดรับความสะดวกจาก       
  เจาหนาท่ีในการติดตอแจง 
  ความในเรื่องตางๆ (13.50) (48.75) (33.75) (3.75) (0.25) (100) (มาก) 

1 

36 190 148 24 2 400 3.59 2.เจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือ 
  ไดอยางทันทวงที (9.00) (47.50) (37.00) (6.00) (0.50) (100) (มาก) 

5 

39 186 151 21 3 400 3.59 3.สถานีตํารวจมีขอมูลขาวสาร 
  ท่ีถูกตองและรวดเร็ว (9.75) (46.50) (37.75) (5.25) (0.75) (100) (มาก) 

5 

55 179 141 22 3 400 3.65 4.สถานีตํารวจมีระเบียบ/  
 ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติในการรับ 
เรื่องรองทุกข/รองเรยีนรวดเร็ว (13.75) (44.75) (35.25) (5.50) (0.75) (100) (มาก) 

3 

47 179 142 29 3 400 3.60 5.สถานีตํารวจมีเจาหนาท่ี 
 เพียงพอใหความชวยเหลือ (11.75) (44.75) (35.50) (7.25) (0.75) (100) (มาก) 

4 

61 173 145 20 1 400 3.68 6.เจาหนาที่เต็มใจตอบขอ 
 สงสัยเปนอยางดี (15.25) (43.25) (36.25) (5.00) (0.25) (100) (มาก) 

2 

คาเฉลี่ยรวม 3.64 

แปลผล มาก 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด 1.50-2.49 นอย  2.50-3.49  ปานกลาง 3.50-4.49 มาก 4.50-5.00  มากที่สุด 
 

 จากตารางที่  13    พบวาความพึงพอใจดานการตอบสนองโดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.64)   สําหรับรายละเอียดความพึงพอใจในดานการตอบสนอง
พบวา  ความพึงพอใจในดานการไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่อง
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ตางๆ   ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยางดี     ความพึงพอใจในดาน
เจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที    ความพึงพอใจในดานสถานีตํารวจมีระเบียบ 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนรวดเร็ว  ความพึงพอใจในดานสถานี
ตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความชวยเหลือ และความพึงพอใจในดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตองและรวดเร็ว  มีระดับความพึงพอใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.71  3.68  3.65  3.60  3.59 และ 
3.59  ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 14   แสดงคาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจในดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถามตอ 
                      การรับบริการในสถานีตํารวจ  ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
 

รายการความพึงพอใจ คาเฉลี่ย แปลผล 
            ดานรูปลักษณ 3.49 ปานกลาง 
            ดานความนาเชื่อถือ 3.64 มาก 
            ดานการใหความมั่นใจ 3.69 มาก 
            ดานการดูแลเอาใจใส 3.64 มาก 

            ดานการตอบสนอง 3.64 มาก 

รวม 3.62 มาก 
หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด  1.50-2.49 นอย  2.50-3.49 ปานกลาง  3.50-4.49 มาก 4.50-5.00 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 14  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความพึงพอใจโดยรวม  ในระดับมาก    
มีคาเฉลี่ย  3.62   ซ่ึงในความพึงพอใจในแตละดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดาน
รูปลักษณอยูในระดับปานกลาง  สวนที่ เหลืออีก 4  ดานอยูในระดับมากทั้งหมด  เมื่อนํามา
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยไดผลดังนี้  โดยดานการใหความมั่นใจมีคาเฉล่ียสูงสุด มีคาเฉลี่ย 3.69  
รองลงมาคือดานความนาเชื่อถือ   ดานการดูแลเอาใจใส และดานการตอบสนอง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากันคือ 3.64  และมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางดานรูปลักษณ มีคาเฉลี่ย 3.49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  15   แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอดานรูปลักษณ (Tangible) จําแนกตามสถานตีํารวจ

หนองคางพล ู หลักสอง ภาษีเจริญ หนองแขม เพชรเกษม บางขุนเทียน บางบอน ทาขาม แสมดํา เทียนทะเล 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
                                             สถานีตํารวจ 
   รูปลักษณ 
   (Tangibles) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.78 3.68 3.93 3.50 3.50 3.90 4.17 3.40 4.05 4.03 
1.สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย สะดวกในการติดตอ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
3.67 3.50 3.85 3.10 3.55 3.55 3.90 3.43 3.68 3.27 

2.สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงาม 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3.50 3.43 3.78 3.13 3.42 3.72 3.53 3.40 3.55 3.30 3.อุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวก      
  รวดเร็ว (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3.38 3.55 3.50 3.23 3.50 3.35 3.77 3.13 3.53 3.43 
4.แผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมูล 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3.47 3.53 3.30 3.05 3.28 3.58 3.65 3.20 3.43 3.28 
5.Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงาย 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.60 3.48 3.80 3.25 3.43 3.43 3.40 3.53 3.38 3.17 
6.มีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสม 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.55 3.73 2.83 3.10 3.40 3.30 3.58 3.30 3.53 3.53 
7.ที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวม/คาเฉลีย่ 3.56 3.56 3.57 3.44 3.44 3.55 3.71 3.34 3.59 3.43 

ระดับความพึงพอใจ (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

อันดับ 4 4 3 7 7 6 1 10 2 9 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด  1.50-2.49 นอย  2.50-3.49 ปานกลาง  3.50-4.49 มาก 4.50-5.00 มากที่สุด 

26 
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 จากตารางที่ 15  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทางดานรูปลักษณ จําแนก
ตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา สถานีตํารวจที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
สน.บางบอน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.71  ลําดับตอมามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับมาก  ไดแก  สน.แสมดํา   สน.ภาษีเจริญ  สน.หนองคางพลู    สน.หลักสอง   สน.บางขุนเทียน 
(คาเฉลี่ย 3.59  3.57  3.56  3.56 และ 3.55 ตามลําดับ)     และคาเฉลี่ยความพึงพอใจระดับปานกลาง  
ไดแก  สน.หนองแขม  สน.เพชรเกษม  สน.เทียนทะเล  และ สน.ทาขาม (คาเฉลี่ย 3.44   3.44   3.43  
และ 3.34  ตามลําดับ)  สําหรับรายละเอียดจําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา  
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางบอน ใหความพึงพอใจดานสถานที่มีปาย
บอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17  ความพึงพอใจดานสถานที่
มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.90 ความพึงพอใจดาน
อุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเรว็ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53  ความ
พึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมเีพยีงพอในการใหขอมูลในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77  ความ
พึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงายในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.65  ความพึง
พอใจดานมีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.40 
และความพงึพอใจดานทีจ่อดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.แสมดํา ใหความพึงพอใจดานสถานที่มีปาย
บอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05  ความพึงพอใจดานสถานที่
มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.68 ความพึงพอใจดาน
อุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเรว็ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55  ความ
พึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมเีพยีงพอในการใหขอมูลในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53  ความ
พึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมคีวามชัดเจน เขาใจงายในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43  
ความพึงพอใจดานมีการจดัทีพ่ักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.38 
และความพงึพอใจดานทีจ่อดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ภาษีเจริญ ใหความพึงพอใจดานสถานที่มีปาย
บอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93  ความพึงพอใจดานสถานที่
มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.85 ความพึงพอใจดาน
อุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเรว็ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78  ความ
พึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมเีพยีงพอในการใหขอมูลในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.50  ความ
พึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมคีวามชัดเจน เขาใจงายในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.30  
ความพึงพอใจดานมีการจดัทีพ่ักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 
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และความพงึพอใจดานทีจ่อดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.83 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หนองคางพลู ใหความพึงพอใจดานสถานที่มี
ปายบอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78  ความพึงพอใจดาน
สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.67 ความพึงพอใจ
ดานอุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.50  
ความพึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมลูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.38  ความพึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมีความชดัเจน เขาใจงายในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.47  ความพึงพอใจดานมีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60  
และความพงึพอใจดานทีจ่อดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หลักสอง ใหความพึงพอใจดานสถานที่มีปาย
บอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68  ความพึงพอใจดานสถานที่
มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.50 ความพึงพอใจดาน
อุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเรว็ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43  
ความพึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมลูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55  
ความพึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงายในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.53  
ความพึงพอใจดานมีการจดัทีพ่ักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.48 
และความพงึพอใจดานทีจ่อดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางขุนเทียน ใหความพึงพอใจดานสถานที่มี
ปายบอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.90  ความพึงพอใจดาน
สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.55 ความพึงพอใจ
ดานอุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72  
ความพึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมลูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.35  ความพึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมีความชดัเจน เขาใจงายในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 
ความพึงพอใจดานมีการจดัทีพ่ักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 
และความพงึพอใจดานทีจ่อดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.30 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หนองแขม ใหความพึงพอใจดานสถานที่มี
ปายบอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.50  ความพึงพอใจดาน
สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.10 ความพึง
พอใจดานอุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.13  ความพึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมูลในระดับ    
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ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.23  ความพึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงายใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.05  ความพึงพอใจดานมีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสม
ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.25 และความพึงพอใจดานที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ
ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.10 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เพชรเกษม ใหความพึงพอใจดานสถานที่มี
ปายบอกชัดเจน เขาใจงาย สะดวกในการติดตอในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.50 ความพึงพอใจดาน
สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.55  ความพึงพอใจ
ดานอุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในระดับปานกลาง      
คาเฉลี่ย 3.42  ความพึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมูลในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.50  ความพึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงายในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.28 ความพึงพอใจดานมีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.43 และความพึงพอใจดานที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.40 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เทียนทะเล ใหความพึงพอใจดานสถานที่มี
ปายบอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03  ความพึงพอใจดาน
สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.27 ความพึง
พอใจดานอุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.30  ความพึงพอใจดานแผนพับ  ขาวสาร   ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมูลในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43  ความพึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงายใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.28  ความพึงพอใจดานมีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสม
ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.17 และความพึงพอใจดานที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ทาขาม ใหความพึงพอใจดานสถานที่มีปาย
บอกชัดเจน  เขาใจงาย  สะดวกในการติดตอในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.40  ความพึงพอใจดาน
สถานที่มีความสะอาด    สะดวกสบายและตกแตงสวยงามในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.43 ความ
พึงพอใจดานอุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็วในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.40  ความพึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมูลในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 3.13  ความพึงพอใจดาน Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงายในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.20  ความพึงพอใจดานมีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสมใน
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ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53 และความพึงพอใจดานที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.30 
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ตารางที่  16   แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอดานความนาเชือ่ถือ (Reliability)  จําแนกตามสถานีตํารวจ 

หนองคางพล ู หลักสอง ภาษีเจริญ หนองแขม เพชรเกษม บางขุนเทียน บางบอน ทาขาม แสมดํา เทียนทะเล 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
                                                สถานีตํารวจ 
   ความนาเชื่อถือ 
   (Reliability) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.53 3.83 3.83 3.80 3.65 3.90 4.32 3.83 3.80 4.08 1.เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบยีบ กฎหมาย ขอบังคับเปน         
   อยางด ี (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.45 3.63 3.85 3.65 3.55 3.85 3.85 3.85 3.55 3.60 
2.เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.45 3.38 3.70 3.38 3.53 3.58 3.70 3.50 3.65 3.40 
3.อุปกรณ/เครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3.53 3.58 3.78 3.73 3.75 3.75 3.65 3.85 3.38 3.55 
4.มีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลา 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.48 3.62 3.70 3.72 3.57 3.88 3.62 3.65 3.35 3.55 
5.เจาหนาที่ใหบริการทํางานรอบคอบ ไมผิดพลาด 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.63 3.65 3.68 3.53 3.62 3.55 3.62 3.47 3.27 3.22 
6.เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

รวม/คาเฉลีย่ 3.51 3.62 3.76 3.64 3.61 3.75 3.78 3.69 3.50 3.57 

ระดับความพึงพอใจ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

อันดับ 9 6 2 5 7 3 1 4 10 8 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด  1.50-2.49 นอย  2.50-3.49 ปานกลาง  3.50-4.49 มาก 4.50-5.00 มากที่สุด 

31 
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จากตารางที่  16  พบวา   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทางดานความนาเชื่อถือ  
จําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา สถานีตํารวจที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ สน.บางบอน โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.78 โดยลําดับตอมามีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจระดับมากทั้งส้ินไดแก  สน.ภาษีเจริญ  สน.บางขุนเทียน  สน.ทาขาม   สน.หนองแขม    
สน.หลักสอง   สน.เพชรเกษม  สน.เทียนทะเล  สน.หนองคางพลู  และสน.แสมดํา  (คาเฉลี่ย 3.76  
3.75  3.69  3.64  3.62  3.61 3.51  และ 3.50 ตามลําดับ)   สําหรับรายละเอียดจําแนกตามสถานี
ตํารวจตามลําดับพบวา  
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางบอน ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.32  ความพึงพอใจ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.85  ความ
พึงพอใจดานอุปกรณและเครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.70 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.62  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ภาษีเจริญ ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83  ความพึงพอใจ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.85  ความ
พึงพอใจดานอุปกรณและเครื่องใช มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.70 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 ความ
พึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70  ความพึงพอใจ
ดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางขุนเทียน ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่
มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.90  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.85  
ความพึงพอใจดานอุปกรณและเครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.58 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.88  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 
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 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ทาขาม ใหความพึงพอใจดานเจาหนาทีม่ี
ความรู ความเขาใจระเบยีบ กฎหมาย ขอบงัคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83  ความพึงพอใจ
ดานเจาหนาทีป่ฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยตุิธรรมในระดบัมาก  คาเฉลี่ย 3.85  ความ 
พึงพอใจดานอุปกรณและเครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.50 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.65  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.47 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการในสน.หนองแขม ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80  ความพึงพอใจ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับมากคาเฉลี่ย 3.65  ความพงึ
พอใจดานอุปกรณและเครื่องใช มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.38 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หลักสอง ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83  ความพึงพอใจ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับมากคาเฉลี่ย 3.63  ความพงึ
พอใจดานอุปกรณและเครื่องใช มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.38 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.62  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เพชรเกษม ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65  ความพึงพอใจ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.55  ความ
พึงพอใจดานอุปกรณและเครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.53 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.57  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.62 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เทียนทะเล ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.08  ความพึงพอใจ
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ดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับมากคาเฉลี่ย 3.60  ความพงึ
พอใจดานอุปกรณและเครื่องใช มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.40 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.22 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หนองคางพลู ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่
มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 
3.45  ความพึงพอใจดานอุปกรณและเครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับ         
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.45   ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลา ในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 3.53 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.48  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.63 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.แสมดํา ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80  ความพึงพอใจ
ดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรมในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.55  ความ
พึงพอใจดานอุปกรณและเครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.65 ความพึงพอใจดานมีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลาในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.38 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการรอบคอบ ไมผิดพลาดในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.35  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 3.27 
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ตารางที่  17   แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามดานการใหความมัน่ใจ (Assurance)  จําแนกตามสถานีตํารวจ 

หนองคางพล ู หลักสอง ภาษีเจริญ หนองแขม เพชรเกษม บางขุนเทียน บางบอน ทาขาม แสมดํา เทียนทะเล 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
                                                สถานีตํารวจ 
   การใหความมั่นใจ 
   (Assurance) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.65 3.92 3.88 3.60 3.80 3.78 3.87 3.78 3.57 3.50 1.การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพนัธ 
  ของเจาหนาที่ตํารวจ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.90 3.77 3.90 3.65 3.80 3.80 3.60 3.78 3.33 3.28 
2.เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พึ่งของทานได 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.60 3.65 3.88 3.60 3.65 3.80 3.70 3.58 3.37 3.55 3.เจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของทาน 
   ดวยความเสมอภาค และเปนธรรม (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.78 3.80 4.00 3.58 3.68 3.85 3.70 3.70 3.47 3.58 
4.สถานีตํารวจทําใหทานรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

รวม/คาเฉลีย่ 3.73 3.79 3.92 3.61 3.73 3.81 3.72 3.71 3.44 3.48 

ระดับความพึงพอใจ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

อันดับ 4 3 1 8 4 2 6 7 10 9 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด  1.50-2.49 นอย  2.50-3.49 ปานกลาง  3.50-4.49 มาก 4.50-5.00 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 17  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทางดานการใหความมัน่ใจ 
จําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา สถานีตํารวจที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ สน.ภาษีเจริญ โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.92 โดยลําดับตอมามีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจระดับมากไดแก สน.บางขุนเทียน  สน.หลักสอง  สน.หนองคางพลู  สน.เพชรเกษม  
สน.บางบอน  สน.ทาขาม  สน.หนองแขม  (คาเฉลี่ย 3.81  3.79  3.73  3.73  3.72  3.71 และ 3.61 
ตามลําดับ)  และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก  สน.เทียนทะเล  และ สน.แสมดํา 
(คาเฉลี่ย 3.48 และ 3.44 ตามลําดับ)  สําหรับรายละเอียดจําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา  

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการในสน .ภาษีเจริญ ใหความพึงพอใจดานการมี
บุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.88  
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พึ่งของผูรับบริการ ไดในระดับ
มาก  คาเฉล่ีย 3.90  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูรับบริการดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.88 ความพึงพอใจดานสถานี
ตํารวจทําใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 

ผูตอบแบบสอบถาม ที่รับบริการใน สน.บางขุนเทียน   ใหความพึงพอใจดานการมี 
บุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78  
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พึ่งของผูรับบริการไดในระดับ
มาก  คาเฉลี่ย 3.80  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูรับบริการดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 ความพึงพอใจดานสถานี
ตํารวจทําใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.85 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หลักสอง ใหความพึงพอใจดานการมี
บุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92  
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พึ่งของผูรับบริการไดในระดับ
มาก  คาเฉลี่ย 3.77  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูรับบริการดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 ความพึงพอใจดานสถานี
ตํารวจทําใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 
  ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เพชรเกษม ใหความพึงพอใจดานการมี
บุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80  
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พึ่งของผูรับบริการไดในระดับ
มาก  คาเฉลี่ย 3.80  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
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ผูรับบริการดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 ความพึงพอใจดานสถานี
ตํารวจทําใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 
  ผูตอบแบบสอบถามที่ รับบริการใน สน .บางบอน  ใหความพึงพอใจดานการมี
บุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87  
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พึ่งของผูรับบริการไดในระดับ
มาก  คาเฉลี่ย 3.60  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูรับบริการดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 ความพึงพอใจดานสถานี
ตํารวจทําใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ทาขาม ใหความพึงพอใจดานการมีบุคลิกภาพ 
ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พึ่งของผูรับบริการไดในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 3.78  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของผูรับบริการ
ดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจทําให
ผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หนองแขม ใหความพึงพอใจดานการมี
บุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60  
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และเปนที่พึ่งของผูรับบริการไดในระดับ
มาก  คาเฉลี่ย 3.65  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูรับบริการดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจดานสถานี
ตํารวจทําใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เทียนทะเล ใหความพึงพอใจดานการมี
บุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.50  
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา  และเปนที่พึ่งของผูรับบริการไดในระดับ
ปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.28  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูรับบริการดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 ความพึงพอใจดานสถานี
ตํารวจทําใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 
 ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.แสมดํา ใหความพึงพอใจดานการมีบุคลิกภาพ 
ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.57  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา  และเปนที่พึ่งของผูรับบริการไดระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 3.33  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนของผูรับบริการ
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ดวยความเสมอภาค และเปนธรรมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.37 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจ
ทําใหผูรับบริการรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.47 
 
 



ตารางที่  18   แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามดานการดูแลเอาใจใส (Empathy)  จําแนกตามสถานีตํารวจ 

หนองคาง
พล ู

หลักสอง ภาษีเจริญ หนองแขม 
เพชร
เกษม 

บางขุนเทียน บางบอน ทาขาม แสมดํา เทียนทะเล 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
                                                สถานีตํารวจ 
   การดูแลเอาใจใส 
   (Empathy) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.57 3.78 3.98 3.62 3.70 3.95 4.17 3.75 3.78 3.95 
1.เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.60 3.53 3.85 3.50 3.50 3.53 3.72 3.72 3.60 3.53 

2.เจาหนาที่ตํารวจใหบริการดวยความกระตือรือรน 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.50 3.68 3.75 3.63 3.60 3.65 3.52 3.67 3.45 3.43 
3.เจาหนาที่ตํารวจมีการติดตาม ดูแลอยางตอเนื่อง 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

3.55 3.60 3.78 3.65 3.60 3.58 3.72 3.65 3.33 3.38 
4.เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจ 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

3.68 3.73 3.68 3.53 3.60 3.68 3.60 3.40 3.40 3.47 
5.เจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือนรอนของ     
   ผูรับบริการ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

รวม/คาเฉลีย่ 3.58 3.66 3.81 3.59 3.60 3.68 3.75 3.64 3.51 3.55 

ระดับความพึงพอใจ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

อันดับ 8 4 1 7 6 3 2 5 10 9 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด  1.50-2.49 นอย  2.50-3.49 ปานกลาง  3.50-4.49 มาก 4.50-5.00 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 18  พบวา     ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทางดานการดูแลเอา 
ใจใส  จําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา สถานีตํารวจที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ สน.ภาษีเจริญ โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.81 โดยลําดับตอมามี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากทั้งส้ินไดแก  สน.บางบอน   สน.บางขุนเทียน    สน.หลักสอง     
สน.ทาขาม  สน.เพชรเกษม  สน.หนองแขม  สน.หนองคางพลู  สน.เทียนทะเล  และสน.แสมดํา  
(คาเฉลี่ย 3.75  3.68  3.66  3.64  3.60  3.59  3.58  3.55 และ 3.51 ตามลําดับ)   สําหรับรายละเอียด
จําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา  

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ภาษีเจริญ  ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่  
ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.85  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
การติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจให
ความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.68 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางบอน  ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่  
ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.72  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
การติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.52 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจให
ความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.60 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน    สน.บางขุนเทียน       ใหความพึงพอใจดาน 
เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.95 ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ตํารวจใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.53  ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ตํารวจมีการติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 3.68 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน  สน.หลักสอง  ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่ 
ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.53  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
การติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจให
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ความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับมากคาเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจเห็นอก เห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.73 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน  สน.ทาขาม     ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่  
ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.72  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
การติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.67 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจให
ความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.40 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เพชรเกษมใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่  
ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.50  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
การติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจให
ความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.60 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หนองแขมใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่  
ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.62 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.50  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
การติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.63 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจให
ความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.53 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการในสน.หนองคางพลู   ใหความพึงพอใจดานเจา 
หนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.57 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.60  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจมีการติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.50 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจใหความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับมาก  คาเฉลี่ย 
3.68 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เทียนทะเล ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่  
ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.95 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.53  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
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การติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.38 ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 3.47 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.แสมดํา ใหความพึงพอใจดานเจาหนาที่  
ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็มใจในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหบริการดวยความกระตือรือรนในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.60  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
การติดตาม ดูแลอยางตอเนื่องในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.45 ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
ใหความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.33 ความพึงพอใจดาน
เจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 3.40 
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ตารางที่  19   แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามดานการตอบสนอง (Responsiveness)  จําแนกตามสถานีตํารวจ 

หนองคางพล ู หลักสอง ภาษีเจริญ หนองแขม เพชรเกษม บางขุนเทียน บางบอน ทาขาม แสมดํา เทียนทะเล 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
                                                สถานีตํารวจ 
   การตอบสนอง 
   (Responsiveness) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.53 3.93 3.93 3.63 3.75 3.83 3.77 3.70 3.58 3.53 1.การไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความใน   
   เรื่องตางๆ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.70 3.63 3.83 3.63 3.40 3.73 3.60 3.48 3.65 3.23 
2.เจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

3.75 3.68 3.80 3.53 3.55 3.70 3.48 3.48 3.37 3.60 
3.สถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3.88 3.72 3.67 3.55 3.68 3.87 3.78 3.60 3.32 3.45 4.สถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติในการรับเรื่องรอง  
  ทุกขและรองเรียนชัดเจน รวดเร็ว (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.85 3.75 3.75 3.45 3.65 3.50 3.75 3.40 3.45 3.40 
5.สถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความชวยเหลือ 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.85 3.65 3.87 3.70 3.78 3.58 3.92 3.63 3.43 3.43 
6.เจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยางดี 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

รวม/คาเฉลีย่ 3.76 3.73 3.81 3.58 3.64 3.70 3.72 3.55 3.47 3.44 

ระดับความพึงพอใจ ( (มาก) มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

อันดับ 2 3 1 7 6 5 4 8 9 10 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด  1.50-2.49 นอย  2.50-3.49 ปานกลาง  3.50-4.49 มาก 4.50-5.00 มากที่สุด 
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จากตารางที่  19   พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทางดานการตอบสนอง 
จําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา สถานีตํารวจที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ สน.ภาษีเจริญ โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.81 โดยลําดับตอมามีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก  สน.หนองคางพลู  สน.หลักสอง   สน.บางบอน  สน.บางขุน
เทียน  สน.เพชรเกษม  สน.หนองแขม  สน.ทาขาม  (คาเฉลี่ย 3.76  3.73  3.72  3.70  3.64  3.58 และ 
3.55 ตามลําดับ) และคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก สน.แสมดํา และ สน.เทียน
ทะเล (คาเฉลี่ย 3.47 และ 3.44 ตามลําดับ)   สําหรับรายละเอียดจําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับ
พบวา  

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ภาษีเจริญ    ใหความพึงพอใจดานการไดรับ 
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.83  ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.80 ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนชัดเจน 
รวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.67 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความ
ชวยเหลือในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.75 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยาง
ดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หนองคางพลู ใหความพึงพอใจดานการไดรับ
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.70  ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนชัดเจน 
รวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.88 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความ
ชวยเหลือในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.85  และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปน
อยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หลักสอง    ใหความพึงพอใจดานการไดรับ 
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.63  ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนชัดเจน 
รวดเร็วในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.72 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความชวย 
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เหลือในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.75 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยางดี 
ในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.65 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางบอน ใหความพึงพอใจดานการไดรับ
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.77  ความพงึ
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.60  ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.48 ความ
พึงพอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียน
ชัดเจน รวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอให
ความชวยเหลือในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.75 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัย
เปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางขุนเทียน ใหความพึงพอใจดานการไดรับ
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.73  ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนชัดเจน 
รวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความ
ชวยเหลือในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.50 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยาง
ดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน   สน.เพชรเกษม   ใหความพึงพอใจดานการไดรับ
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.40  ความ
พึงพอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนชัดเจน 
รวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความ
ชวยเหลือในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.65 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยาง
ดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน   สน.หนองแขม  ใหความพึงพอใจดานการไดรับ
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.63  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.63  ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีขอมลูขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53 ความพึง
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พอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัตใินการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนชัดเจน 
รวดเร็วในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.55 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความ
ชวยเหลือในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.45 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัย
เปนอยางดใีนระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการในสน.ทาขาม ใหความพึงพอใจดานการไดรับความ 
สะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ใน ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.48  ความ
พึงพอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.48 
ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและ
รองเรียนชัดเจน รวดเร็วในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่
เพียงพอใหความชวยเหลือในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.40 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจ
ตอบขอสงสัยเปนอยางดีในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.63 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.แสมดํา   ใหความพึงพอใจดานการไดรับ 
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.65  ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.37 ความ
พึงพอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียน
ชัดเจน รวดเร็วในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.32 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอ
ใหความชวยเหลือในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.45 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอ
สงสัยเปนอยางดีในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน   สน.เทียนทะเล  ใหความพึงพอใจดานการไดรับ
ความสะดวกจากเจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53  ความพึง
พอใจดานเจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที ในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.23  ความ
พึงพอใจดานสถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 ความพึง
พอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนชัดเจน 
รวดเร็วในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.45 ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอให
ความชวยเหลือในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย 3.40 และความพึงพอใจดานเจาหนาที่เต็มใจตอบขอ
สงสัยเปนอยางดีในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 
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ตารางที่  20   แสดงคาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจในดานตางๆ ของผูตอบแบบสอบถาม ตอการรับบริการจําแนกตามสถานีตํารวจ  

หนองคางพล ู หลักสอง ภาษีเจริญ หนองแขม เพชรเกษม บางขุนเทียน บางบอน ทาขาม แสมดํา เทียนทะเล 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

                                 
                                   สถานีตํารวจ  
รายการความพึงพอใจ 
    (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.56 3.56 3.57 3.44 3.44 3.55 3.71 3.34 3.59 3.43 1.รูปลักษณ (Tangibles) 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
3.51 3.62 3.76 3.64 3.61 3.75 3.78 3.69 3.50 3.57 

2.ความนาเชื่อถือ (Reliability) 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.73 3.79 3.92 3.61 3.73 3.81 3.72 3.71 3.44 3.48 
3.การใหความมั่นใจ (Assurance) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.58 3.66 3.81 3.59 3.60 3.68 3.75 3.64 3.51 3.55 
4.การดูแลเอาใจใส (Empathy) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.76 3.73 3.81 3.58 3.64 3.70 3.72 3.55 3.47 3.44 
5.การตอบสนอง (Responsiveness) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

รวม/คาเฉลี่ย 3.63 3.67 3.77 3.57 3.60 3.70 3.74 3.59 3.50 3.49 

ระดับความพึงพอใจ (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

อันดับ 5 4 1 8 6 3 2 7 9 10 

หมายเหตุ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด  1.50-2.49 นอย  2.50-3.49 ปานกลาง  3.50-4.49 มาก 4.50-5.00 มากที่สุด 

47 
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จากตารางที่  20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจทางดานตางๆโดย 
เฉลี่ย  จําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา สถานีตํารวจที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ สน.ภาษีเจริญ โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.77 โดยลําดับตอมามี
คาเฉล่ียความพึงพอใจระดับมาก ไดแก  สน.บางบอน  สน.บางขุนเทียน   สน.หลักสอง  สน.หนอง
คางพลู  สน.เพชรเกษม  สน.ทาขาม  สน.หนองแขม และสน.แสมดํา (คาเฉลี่ย 3.74  3.70  3.67  
3.63  3.60  3.59 3.57 และ 3.50 ตามลําดับ) และคาเฉลี่ยความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแก สน.
เทียนทะเล (คาเฉลี่ย 3.49)   สําหรับรายละเอียดจําแนกตามสถานีตํารวจตามลําดับพบวา  

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ภาษีเจริญ  ใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ  
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.57  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.76   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจ
ใส ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.81 ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.81 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางบอน  ใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ  
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.71  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.78   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจ
ใส ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.75 ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.72 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.บางขุนเทียนใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ  
ในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.55  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.75   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.81  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจใส 
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68  ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.70 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.หลักสอง  ใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ  
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.56  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.62   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.79  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจ
ใส ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.66 ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.73 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน    สน.หนองคางพลู      ใหความพึงพอใจดาน 
รูปลักษณ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.56  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 3.51   ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.73  ความพึงพอใจดาน
การดูแลเอาใจใส ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 3.76 
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ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เพชรเกษม ใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ   
ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.44  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.61   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจ
ใส ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.64 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.ทาขาม  ใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ  
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.34  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.69   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.71  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจ
ใส ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64  ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.55 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน   สน.หนองแขม ใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ  
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.44  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.64   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.61  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจ
ใส ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.59 ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.58 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.แสมดํา  ใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ  
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.59  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือ  ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.50   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.44  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจ
ใส ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.51 ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.47 

ผูตอบแบบสอบถามที่รับบริการใน สน.เทยีนทะเลใหความพึงพอใจดานรูปลักษณ  
ในระดบัมาก คาเฉลี่ย 3.43  ความพึงพอใจดานความนาเชื่อนาเชื่อถือในระดับมาก  คาเฉลี่ย 3.57   
ความพึงพอใจดานการใหความมั่นใจ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.48  ความพึงพอใจดานการดูแลเอาใจ
ใส ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55  ความพึงพอใจดานการตอบสนอง ในระดับมาก  คาเฉล่ีย 3.44 
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ตารางที่ 21    แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามในการรับบริการ    
                      จําแนกตามสถานีตํารวจ 
 

สถานีตํารวจนครบาล คาเฉล่ีย (แปลผล) อันดับ 

1. สน.หนองคางพลู 3.87 มาก 1 

2. สน.หลักสอง 3.75 มาก 3 

3. สน.ภาษีเจริญ 3.85 มาก 2 

4. สน.หนองแขม 3.45 ปานกลาง 9 

5. สน.เพชรเกษม 3.50 มาก 6 

6. สน.บางขุนเทยีน 3.55 มาก 5 

7. สน.บางบอน 3.58 มาก 4 

8. สน.ทาขาม 3.52 มาก 8 

9.   สน.แสมดาํ 3.50 มาก 6 

10.  สน.เทียนทะเล 3.38 ปานกลาง 10 

ภาพรวม 3.60 มาก  

หมายเหตุ  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 นอยที่สุด  1.50-2.49 นอย  2.50-3.49 ปานกลาง  3.50-4.49 มาก 4.50-5.00 มากที่สุด 
   

จากตารางที่  21  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก  
คาเฉลี่ย 3.60 จําแนกตามสถานีตํารวจพบวาสถานีตํารวจที่ผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมมากทีสุ่ดคือ สน.หนองคางพลู โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.87 
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โดยลําดับตอมามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก ไดแก  สน.ภาษเีจรญิ  สน.หลัก
สอง   สน.บางบอน  สน.บางขุนเทียน  สน.เพชรเกษม  สน.แสมดํา   สน.ทาขาม  (คาเฉลี่ย 3.85  
3.75  3.58  3.55  3.50  3.50 และ 3.52  ตามลําดับ) และคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ
ปานกลาง ไดแก สน.หนองแขม และสน.เทียนทะเล (คาเฉลี่ย 3.45 และ 3.38 ตามลําดับ) 
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สวนที่ 3   ขอมูลปญหาที่พบในการใหบรกิาร 
 
ตารางที่ 22  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาที่พบในการใหบริการ 
 

ปญหาที่เกิดพบในการใหบรกิาร จํานวน รอยละ อันดับ 

1. ไมไดรับการอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล และ   
        คําแนะนําจากเจาหนาที่ตํารวจ 44 11.00 8 

2. ความไมสุภาพ ความไมเต็มใจ และความไมใสใจของเจาพนักงาน 56 14.00 7 

3. ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ตํารวจ 28 7.00 9 

4. จํานวนเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่ไปใช 
บริการจึงทําใหบริการลาชา 136 34.00 1 

5. ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอนทําใหบริการลาชา 112 28.00 4 

6. เอกสาร ขาวสาร ประชาสัมพันธของสถานีตํารวจที่มีไมทั่วถึงในการ
ใหขอมูลกับประชาชน   69 17.25 6 

7. ความไมสะอาด เรียบรอยของสถานีตํารวจ 125 31.25 3 

8. ความไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ 131 32.75 2 

9. อุปกรณไมทันสมัย ทําใหไมสามารถบริการไดดี และลาชา 92 23.00 5 

10. อื่นๆ 5 1.25 10 

หมายเหตุ : จากผูตอบแบบสอบถาม 400 คน โดยเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 อ่ืนๆ ไดแก กริิยาทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ  
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 จากตารางที่ 22 พบวา ปญหาที่เกิดจากการใหบริการเปนอันดับแรก คือปญหาจํานวน
เจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่ไปใชบริการจึงทําใหบริการลาชา คิดเปนรอยละ  
34  รองลงมาเปนปญหาความไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ  คิดเปนรอยละ 32.75  ปญหาความไม
สะอาด เรียบรอยของสถานีตํารวจ คิดเปนรอยละ 31.25   ปญหาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ยุงยากซับซอนทําใหบริการลาชา  คิดเปนรอยละ 28  ปญหาอุปกรณไมทันสมัย ทําใหไมสามารถ
บริการไดดี และลาชา คิดเปนรอยละ 23  ปญหาเอกสาร ขาวสาร ประชาสัมพันธของสถานีตํารวจที่
มีไมทั่วถึงในการใหขอมูลกับประชาชน คิดเปนรอยละ 17.25   ปญหาความไมสุภาพ ความไมเต็ม
ใจ และความไมใสใจของเจาพนักงาน คิดเปนรอยละ 14   ปญหาไมไดรับการอํานวยความสะดวก
ในการใหขอมูลและคําแนะนําจากเจาหนาที่ตํารวจ คิดเปนรอยละ 11  ปญหาไมไดรับความเปน
ธรรมจากเจาหนาที่ตํารวจ  คิดเปนรอยละ 7  และปญหาอื่นๆ ไดแก กิริยาทาทางของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ  คิดเปนรอยละ  1.25   ตามลําดับ  
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ตารางที่ 23  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามตามปญหา จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ 
ปญหาการใหบริการ 

โสด สมรส หยา/หมาย 

1.ไมไดรับการอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล     
    และ คําแนะนําจากเจาหนาที่ตํารวจ 

28 
(7.00) 

16 
(4.00) 

0 
(0.00) 

2. ความไมสุภาพ ความไมเต็มใจ และความไมใสใจ   
   ของเจาพนักงาน 

34 
(8.50) 

18 
(4.50) 

4 
(1.00) 

3. ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ตํารวจ 
19 

(4.75) 
8 

(2.00) 
1 

(0.25) 

4. จํานวนเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอกับจํานวน       
    ประชาชนที่ไปใชบริการจึงทําใหบริการลาชา 

70 
(17.50) 

52 
(13.00) 

14 
(3.50) 

5. ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอน 
   ทําใหบริการลาชา 

55 
(13.75) 

43 
(10.75) 

14 
(3.50) 

6. เอกสาร ขาวสาร ประชาสัมพันธของสถานีตํารวจ  
    ที่มีไมทั่วถึงในการใหขอมูลกับประชาชน 

36 
(9.00) 

27 
(6.75) 

6 
(1.50) 

7. ความไมสะอาด เรียบรอยของสถานีตํารวจ 
60 

(15.00) 
50 

(12.50) 
15 

(3.75) 

8. ความไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ 
67 

(16.75) 
52 

(13.00) 
12 

(3.00) 
9. อุปกรณไมทันสมัย ทําใหไมสามารถบริการไดดี      
    และลาชา 

51 
(12.75) 

30 
(7.50) 

11 
(2.75) 

10. อื่นๆ 
5 

(1.25) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

หมายเหตุ   จากผูตอบแบบสอบถาม 400 คน โดยเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 อื่นๆ ไดแก กิริยาทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 

 จากตารางที่ 23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสด  ใหปญหาจํานวน
เจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่ไปใชบริการจึงทําใหบริการลาชา   เปนปญหา
มากที่สุด   ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรส  ใหปญหาจํานวนเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอ
กับจํานวนประชาชนที่ไปใชบริการจึงทําใหบริการลาชาและความไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ   
เปนปญหามากที่สุด  สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพหมาย  ใหปญหาความไมสะอาด 
เรียบรอยของสถานีตํารวจ   เปนปญหามากที่สุด 
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ตารางที่ 24  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามตามปญหา จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
                    

ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปญหาการใหบริการ ประถมหรือ  
ต่ํากวา 

มัธยม 
ศึกษา
ตอนตน 

มัธยม ศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.    

อนุปริญญา  
/ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตรี 

1.ไมไดรับการอาํนวยความ 
   สะดวกในการใหขอมูล  และ   
   คําแนะนาํจากเจาหนาที่ตาํรวจ 

8 
(2.00) 

7 
(1.75) 

8 
(2.00) 

8 
(2.00) 

8 
(2.00) 

5 
(1.25) 

2. ความไมสุภาพ ความไมเต็มใจ  
   และความไมใสใจของเจา     
   พนักงาน 

7 
(1.75) 

4 
(1.00) 

13 
(3.25) 

11 
(2.75) 

17 
(4.25) 

4 
(1.00) 

3. ไมไดรับความเปนธรรมจาก 
   เจาหนาที่ตํารวจ 

7 
(1.75) 

5 
(1.25) 

7 
(1.75) 

3 
(3.75) 

3 
(0.75) 

3 
(0.75) 

4. จํานวนเจาหนาที่ตํารวจไม         
  เพียงพอกบัจํานวนประชาชนที่   
  ไปใชบริการจึงทําใหบริการ  
  ลาชา 

17 
(4.25) 

27 
(6.75) 

30 
(7.50) 

18 
(4.50) 

32 
(8.00) 

12 
(3.00) 

5. ระเบียบ ข้ันตอนการ         
   ปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอน 
   ทาํใหบริการลาชา 

17 
(4.25) 

25 
(6.25) 

21 
(5.25) 

15 
(3.75) 

26 
(6.50) 

8 
(2.00) 

6. เอกสาร ขาวสาร    
  ประชาสัมพันธ ของสถาน ี
  ตํารวจ ที่มีไมทั่วถึงในการให 
  ขอมูลกับประชาชน 

9 
(2.25) 

13 
(3.25) 

14 
(3.50) 

9 
(2.25) 

18 
(4.50) 

6 
(1.50) 

7. ความไมสะอาด เรียบรอยของ  
  สถานีตาํรวจ 

22 
(5.50) 

25 
(6.25) 

23 
(5.75) 

23 
(5.75) 

27 
(6.75) 

5 
(1.25) 

8. ความไมเพียงพอของสถานที่     
  จอดรถ 

13 
(3.25) 

16 
(4.00) 

34 
(8.50) 

19 
(4.75) 

38 
(9.50) 

11 
(2.75) 

9. อุปกรณไมทันสมัย ทําใหไม      
  สามารถบริการไดดีและลาชา 

11 
(2.75) 

15 
(3.75) 

21 
(5.25) 

16 
(4.00) 

24 
(6.00) 

5 
(1.25) 

10. อื่นๆ 
2 

(0.50) 
1 

(0.25) 
0 

(0.00) 
1 

(0.25) 
1 

(0.25) 
0 

(0.00) 

หมายเหตุ    จากผูตอบแบบสอบถาม 400 คน โดยเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
อื่นๆ ไดแก กิริยาทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
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จากตารางที่ 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมหรือ 
ต่ํากวา  ใหปญหาความไมสะอาด เรียบรอยของสถานีตํารวจ เปนปญหามากที่สุด 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนตน  ใหปญหาจํานวน
เจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่ไปใชบริการจึงทําใหบริการลาชา เปนปญหามาก
ที่สุด 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.ใหปญหา
จํานวนความไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ  เปนปญหามากที่สุด 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา/ปวส.   ใหปญหาความ 
ไมสะอาดเรียบรอยของสถานีตํารวจ  เปนปญหามากที่สุด 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี   ใหปญหาจํานวนความ  
ไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ  เปนปญหามากที่สุด 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงสุดสูงกวาปริญญาตรี  ใหปญหาจํานวน 
เจาหนาทีต่ํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่ไปใชบริการจึงทําใหบริการลาชา   เปนปญหา
มากที่สุด 
 
 
 
 
   
 


