
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
  ในการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการในสถานีตํารวจ ในเขต
พื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอ
การรับบริการ และคุณภาพของการบริการตอความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการ           
ของสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ  57.25  มีอายุอยูในชวง 21-30 ป 
รอยละ 34.25 สถานะภาพโสดรอยละ 56.00 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีและมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย/ปวช. จํานวนเทากันรอยละ 26 อาชีพรับจางทั่วไปรอยละ 19.25 รายไดตอเดือนไมเกิน 
10,000  บาทรอยละ  41.75   

เร่ืองที่มาติดตอราชการที่สถานีตํารวจนครบาลคือแจงความเอกสารหายหรือแจง 
ความเปนหลักฐานรอยละ 42.00 จํานวนครั้งที่มาติดตอที่สถานีตํารวจในระยะเวลา 1 ป 1-5 ครั้ง        
รอยละ  81.00 
 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการในสถานีตํารวจ 
 

  ดานรูปลักษณ (Tangible) 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอองคประกอบดาน
รูปลักษณของการรับบริการในสถานีตํารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 โดยรวม
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.49) รายละเอียดความพึงพอใจในดานรูปลักษณประกอบดวยความพึง
พอใจในระดับมาก ไดแก ความพึงพอใจดานสถานที่มีปายบอกชัดเจนเขาใจงาย สะดวกในการ
ติดตอ (คาเฉลี่ย 3.79) ความพึงพอใจดานสถานที่มีความสะอาดสะดวกสบายและตกแตงสวยงาม
(คาเฉลี่ย 3.55)   และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแก  ความพึงพอใจดานอุปกรณเครื่องใชมี
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ความทันสมัย  ทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.47) ความพึงพอใจดานมีการจัดที่พัก
รับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.45)  ความพึงพอใจดานแผนพับ ขาวสาร ประกาศมี
เพียงพอในการใหขอมูล (คาเฉลี่ย 3.44)  ความพึงพอใจดาน Web site สถานีตํารวจมีความชัดเจน 
เขาใจงาย (คาเฉลี่ย 3.38) และความพึงพอใจดานที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ 
(คาเฉลี่ย 3.38) 
 

ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) 
  จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอองคประกอบดาน
ความนาเชื่อถือของการรับบริการในสถานีตํารวจ    ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
โดยรวมระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64) รายละเอียดความพึงพอใจในดานความนาเชื่อถือประกอบดวย
ความพึงพอใจในระดับมากทั้งส้ิน ไดแก ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมีความรู ความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.85)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม (คาเฉลี่ย 3.68) ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมี
เจาหนาที่ตํารวจพรอมตอการใหบริการอยูตลอดเวลา (คาเฉลี่ย 3.65)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่
ตํารวจใหบริการ ทํางานรอบคอบและไมผิดพลาด (คาเฉลี่ย 3.61) ความพึงพอใจดานอุปกรณและ
เครื่องใชสํานักงานมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.53) และ
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหการบริการไดอยางรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.53) 
 

ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอองคประกอบดานการ
ใหความมั่นใจของการรับบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
โดยรวมระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.69) รายละเอียดความพึงพอใจในดานการใหความมั่นใจประกอบดวย
ความพึงพอใจในระดับมากทั้งส้ิน ไดแก ความพึงพอใจดานมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจาและมีความมี
มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ (คาเฉลี่ย 3.74)  ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจทําใหรูสึก
ปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.71)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา 
และเปนที่พึ่งได (คาเฉลี่ย 3.68)  และความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความ
เดือดรอนไดดวยความเสมอภาค และเปนธรรม (คาเฉลี่ย 3.64) 
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ดานการดูแลเอาใจใส (Empathy) 
  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอองคประกอบดานการ
ดูแลเอาใจใสของการรับบริการในสถานีตํารวจ  ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล  9 
โดยรวมระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64) รายละเอียดความพึงพอใจในดานการดูแลเอาใจใสประกอบดวย
ความพึงพอใจในระดับมากทั้งส้ิน ไดแก ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความ
เต็มใจ (คาเฉลี่ย 3.83)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจใหบริการดวยความกระตือรือรน 
(คาเฉลี่ย 3.61)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมีการติดตามดูแลผูใชบริการอยางตอเนื่อง
(คาเฉลี่ย 3.59) ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจ
(คาเฉลี่ย 3.58) และความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมีความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจถึงความ
เดือดรอนของผูรับบริการ (คาเฉลี่ย 3.58) 
 

ดานการตอบสนอง (Responsiveness) 
  จากกาการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอองคประกอบดาน
การตอบสนองของการรับบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล  9 
โดยรวมระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.64) รายละเอียดความพึงพอใจในดานการตอบสนองประกอบดวย
ความพึงพอใจในระดับมากทั้งส้ิน ไดแก ความพึงพอใจดานการไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ใน
การติดตอแจงความในเรื่องตางๆ (คาเฉลี่ย 3.71)    ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจเต็มใจตอบขอ
สงสัยเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.68)   ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติใน
การรับเรื่องรองทุกขรองเรียนที่ชัดเจน รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.65)  ความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมี
เจาหนาที่เพียงพอในการใหความชวยเหลือ (คาเฉลี่ย 3.60)  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจ
สามารถใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที(คาเฉลี่ย 3.59) และความพึงพอใจดานสถานีตํารวจมี
การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.59)   
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ตารางที่ 25 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด ต่ําสุด และปญหาที่พบสูงสุดของประชาชน 
 

ระดับความพงึพอใจ
สูงสุด 10 อันดบั 

คาเฉล่ีย 
ระดับความพงึพอใจ
ต่ําสุด 10 อันดบั 

คาเฉล่ีย ระดับปญหาสงูสุด รอยละ 

เจาหนาที่ตํารวจมีความรู 
ความเขาใจในระเบยีบ 
กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางด ี

3.86 website ของสถานีตํารวจมี
ความชัดเจน เขาใจงาย ให
ขอมูลที่มีประโยชนตอทาน 

3.38 ปญหาจํานวนเจาหนาที่
ตํารวจไมเพียงพอกบั
จํานวนประชากรที่ไปใช
บริการจึงทําใหการ
ใหบริการลาชา 

34.00 

ทานไดรับการแนะนําอยาง
เต็มใจจากเจาหนาที่ตํารวจ 

3.83 มีที่จอดรถเพียงพอสําหรับผู
มาติดตอราชการ 

3.38 ปญหาความไมเพียงพอ
ของสถานที่จอดรถ 

32.75 

สถานที่มีปายบอกชัดเจน 
เขาใจงายและสะดวกในการ
ติดตอเจาพนักงาน 

3.79 แผนพับ เอกสาร ขาวสาร 
ประกาศมีเพียงพอในการ
ใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอทาน 

3.44 ปญหาความไมสะอาด
เรียบรอยของสถานี
ตํารวจ 

31.25 

การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา
และมีความมีมนุษยสัมพันธ
ของเจาหนาที่ตํารวจ 

3.74 มีการจัดที่พักรับรองสําหรับ
ผูมาติดตอราชการอยาง
เหมาะสม 

3.45 ปญหาระเบียบ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ยุงยาก
ซับซอนทําใหการ
ใหบริการลาชา 

28.00 

ทานไดรับความสะดวกจาก
เจาหนาที่ตํารวจในการมา
ติดตอแจงความในเรื่องตางๆ 

3.72 อุปกรณและเครื่องใช
สํานักงานมีความทนัสมัย 
ทําใหไดรับความสะดวก
และรวดเร็วในการติดตอ
ราชการ 

3.48 ปญหาอุปกรณไม
ทันสมัย ทําใหไม
สามารถบริการไดดีและ
ลาชา 

23.00 

สถานีตํารวจทําใหทานรูสึก
ปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ 

3.71 อุปกรณและเครื่องใช
สํานักงานมีการบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ไดเปนอยางด ี

3.53 ปญหาเอกสาร ขาวสาร 
ประชาสัมพันธของ
สถานีตํารวจที่มีไมทั่วถึง
ในการใหขอมูลกับ
ประชาชน 

17.25 

เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริตและ
ยุติธรรม 

3.68 เจาหนาที่ตํารวจสามารถ
ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

3.53 ปญหาตอความไมสุภาพ 
ความไมเต็มใจและความ
ไมใสใจของเจาพนกังาน 

14.00 

เจาหนาที่ตํารวจเต็มใจตอบ
ขอสงสัยของทานเปนอยางด ี

3.68 สถานที่มีความสะอาด 
สะดวกสบายและตกแตง
สวยงาม 

3.55 ปญหาจากการไมไดรับ
การอํานวยความสะดวก
ในการใหขอมูลและ
คําแนะนําจากเจาหนาที่
ตํารวจ 

11.00 

 

 



 61 

ตารางที่ 25 (ตอ)เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด ต่ําสุด และปญหาที่พบสูงสุดของประชาชน 
 

ระดับความพงึพอใจ
สูงสุด 

คาเฉล่ีย 
ระดับความพงึพอใจ

ต่ําสุด 
คาเฉล่ีย ระดับปญหาสงูสุด รอยละ 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถให
คําปรึกษาและเปนที่พึ่งของ
ทานได 

3.68 เจาหนาที่ตํารวจมีความเห็น
อกเห็นใจและเขาใจถึง
ความเดือดรอนของทาน 

3.58 ปญหาจากการไมไดรับ
ความเปนธรรมจาก
เจาหนาที่ตํารวจ 

7.00 

สถานีตํารวจมีเจาหนาที่
พรอมตอการใหบริการทาน
ตลอดเวลา 

3.65 เจาหนาที่ตํารวจใหความ
สนใจและเอาใจใสทานดวย
ความเต็มใจ 

3.58 อื่นๆ 1.25 

 
 จากตารางที่ 25 เปนการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และปญหา ในการใช
บริการของผูตอบแบบสอบถาม 5 ดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสูงสุด ในเรื่อง เจาหนาที่มีความรู
ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.85) มีความพึงพอใจต่ําสุด ในเรื่อง 
Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงาย และที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ 
(คาเฉลี่ย 3.38) สวนปญหาที่พบสูงสุด คือ จํานวนเจาหนาที่ตํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชา ชน
ที่ไปใช บริการจึงทําให บริการลาชา (รอยละ 34.00) 
 
ตารางที่ 26  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุด ของประชาชนตอ สน.หนองคางพลู   
ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และ
เปนที่พ่ึงของทานได 

3.90 
(มาก) 

เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
สุจริตและยุติธรรม, อุปกรณ/เครื่องใชมี
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใช
งาน 

3.45 
(ปาน
กลาง) 

สถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและ
รองเรียนชัดเจน รวดเร็ว 

3.88 
(มาก) 

แผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอใน
การใหขอมูล 

3.38 
(ปาน
กลาง) 

สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย 
สะดวกในการติดตอ 

3.78 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจมีการติดตาม ดูแลอยาง
ตอเนื่อง 

3.50 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจ
ถึงความเดือนรอนของผูรับบริการ 

3.68 
(มาก) 

การไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ใน
การติดตอแจงความในเรื่องตางๆ 

3.53 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 3.63 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความ
เดือดรอนของทาน   ดวยความเสมอภาค 
และเปนธรรม 

3.60 
(มาก) 
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ตารางที่ 27 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุดของประชาชนตอ สน.หลักสอง  
ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
การไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ใน
การติดตอแจงความในเรื่องตางๆ 

3.93 
(มาก) 

อุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําให
ไดรับความสะดวกรวดเร็ว 

3.43 
(ปาน
กลาง) 

การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความ
มี มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ 

3.92 
(มาก) 

อุปกรณ/เครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน 

3.38 
(ปาน
กลาง) 

เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี 

3.83 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจใหบริการดวยความ
กระตือรือรน 

3.53 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็ม
ใจ 

3.78 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา 
และเปนที่พ่ึงของทานได 

3.77 
(มาก) 

ที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 

3.73 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยาง
ทันทวงที 

3.63 
(มาก) 

 
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุด ของประชาชนตอ สน.ภาษีเจริญ  

 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
สถานีตํารวจทําใหทานรูสึกปลอดภัยเมื่อ
มาใชบริการ 

4.00 
(มาก) 

ที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 

2.83 
(ปาน
กลาง) 

เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็ม
ใจ 

3.98 
(มาก) 

สถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและ
รองเรียนชัดเจน รวดเร็ว 

3.67 
(มาก) 

สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย 
สะดวกในการติดตอ 

3.93 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 3.68 
(มาก) 

การไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ใน
การติดตอแจงความในเรื่องตางๆ 

3.93 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจ
ถึงความเดือนรอนของผูรับบริการ 

3.68 
(มาก) 

เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
สุจริตและยุติธรรม 

3.85 
(มาก) 

- การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมี
ความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่
ตํารวจ 
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความ
เดือดรอนของทานดวยความเสมอภาค 
และเปนธรรม 

3.88 
(มาก) 
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ตารางที่29 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุดของประชาชนตอ สน.หนองแขม  
 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี 

3.80 
(มาก) 

Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน 
เขาใจงาย 

3.05 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยางดี 3.70 
(มาก) 

อุปกรณ/เครื่องใชมีการบํารุงรักษาให
อยูในสภาพพรอมใชงาน 

3.38 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และ
เปนที่พ่ึงของทานได 

3.65 
(มาก) 

สถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอให
ความชวยเหลือ 

3.45 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจ
ใสดวยความเต็มใจ 

3.65 .เจาหนาที่ตํารวจใหบริการดวยความ
กระตือรือรน 

3.50 
(มาก) 

สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย 
สะดวกในการติดตอ 

3.50 
(มาก) 

สถานีตํารวจทําใหทานรูสึกปลอดภัย
เมื่อมาใชบริการ 

3.58 
(มาก) 

 
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุด ของประชาชนตอ สน.เพชรเกษม  
 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี 

3.80 
(มาก) 

Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน 
เขาใจงาย 

3.28 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยางดี 3.78 
(มาก) 

อุปกรณ/เครื่องใชมีการบํารุงรักษาให
อยูในสภาพพรอมใชงาน 

3.38 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และ
เปนที่พ่ึงของทานได 

3.65 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยาง
ทันทวงที 

3.40 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจ
ใสดวยความเต็มใจ 

3.65 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจใหบริการดวยความ
กระตือรือรน 

3.50 
(มาก) 

สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและ
ตกแตงสวยงาม 

3.55 
(มาก) 

.สถานีตํารวจทําใหทานรูสึกปลอดภัย
เมื่อมาใชบริการ 

3.58 
(มาก) 
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ตารางที่ 31 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุด ของประชาชนตอ สน.บางขุนเทียน 
 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็ม
ใจ 

3.95 
(มาก) 

ที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 

3.40 

เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับอยางดี 

3.90 
(มาก) 

สถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอใหความ
ชวยเหลือ 

3.50 
(มาก) 

สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย 
สะดวกในการติดตอ 

3.90 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 3.55 
(มาก) 

สถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและ
รองเรียนชัดเจน รวดเร็ว 

3.87 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจใหบริการดวยความ
กระตือรือรน 

3.53 
(มาก) 

สถานีตํารวจทําใหทานรูสึกปลอดภัยเมื่อ
มาใชบริการ 

3.85 
(มาก) 

การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความ
มีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ 

3.78 
(มาก) 

 
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุดของประชาชนตอ สน.บางบอน 
 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับอยางดี 

4.32 
(มาก) 

มีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการ
เหมาะสม 

3.40 
(ปานกลาง) 

สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย 
สะดวกในการติดตอ 

4.17 
(มาก) 

สถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
และรวดเร็ว 

3.48 

เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็ม
ใจ 

4.17 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจมีการติดตาม ดูแลอยาง
ตอเนื่อง 

3.52 
(มาก) 

.เจาหนาที่เต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยางดี 3.92 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา 
และเปนที่พ่ึงของทานได 

3.60 
(มาก) 

การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความ
มีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ 

3.87 
(มาก) 

- เจาหนาที่ใหบริการทํางานรอบคอบ 
ไมผิดพลาด 
- เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 

3.62 
(มาก) 
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ตารางที่ 33 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุดของประชาชนตอ สน.ทาขาม 
 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
- เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
สุจริตและยุติธรรม 
- มีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลา 

3.85 
(มาก) 

แผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอใน
การใหขอมูล 

3.13 
(ปานกลาง) 

- การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมี
ความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ 
- เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา 
และเปนที่พ่ึงของทานได 

3.78 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและ
เขาใจถึงความเดือนรอนของ
ผูรับบริการ 

3.40 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็ม
ใจ 

3.75 
(มาก) 

สถานีตํารวจมีเจาหนาที่เพียงพอให
ความชวยเหลือ 

3.40 
(ปานกลาง) 

การไดรับความสะดวกจากเจาหนาที่ใน
การติดตอแจงความใน   
   เรื่องตางๆ 

3.70 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 3.47 
(ปานกลาง) 

มีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการ
เหมาะสม 

3.53 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความ
เดือดรอนของทานดวยความเสมอภาค 
และเปนธรรม 

3.58 
(มาก) 

 
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุดของประชาชนตอ สน.แสมดํา  
 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย สะดวก
ในการติดตอ 

4.05 
(มาก) 

สถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและ
รองเรียนชัดเจน รวดเร็ว 

3.32 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคบัเปน อยางดี 

3.80 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา 
และเปนที่พ่ึงของทานได 

3.33 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็ม
ใจ 

3.78 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจ
ใสดวยความเต็มใจ 

3.33 
(ปานกลาง) 

เจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยาง
ทันทวงที 

3.65 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 3.27 
(ปานกลาง) 

การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมี
มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ 

3.57 
(มาก) 

มีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการ
เหมาะสม 

3.38 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 35เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจสูงสุด และต่ําสุดของประชาชนตอ สน.เทียนทะเล  
 

ระดับความพึงพอใจสูงสุด  5 อันดับแรก คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่ําสุด 5 อันดับแรก คาเฉลี่ย 
เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคบัเปนอยางดี 

4.08 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 3.22 
(ปาน
กลาง) 

สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย สะดวก
ในการติดตอ 

4.03 
(มาก) 

เจาหนาที่ใหบริการชวยเหลือไดอยาง
ทันทวงที 

3.23 
(ปาน
กลาง) 

เจาหนาที่ตํารวจใหคําแนะนําดวยความเต็ม
ใจ 

3.95 
(มาก) 

สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและ
ตกแตงสวยงาม 

3.27 
(ปาน
กลาง) 

สถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและ
รวดเร็ว 

3.60 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา และ
เปนที่พึ่งของทานได 

3.28 
(ปาน
กลาง) 

สถานีตํารวจทําใหทานรูสึกปลอดภัยเมื่อมา
ใชบริการ 

3.58 
(มาก) 

เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจใส
ดวยความเต็มใจ 

3.38 
(ปาน
กลาง) 

 
  จากตารางที่ 26-35 เปนการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจระดับสูงสุด และ
ต่ําสุดของประชาชนตอสถานีตํารวจที่รับบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการ
ใชบริการของ สน.หนองคางพลู สูงสุดระดับมาก ในเรื่อง เจาหนาที่ตํารวจสามารถใหคําปรึกษา 
(คาเฉลี่ย 3.90) และเปนที่พึ่งของทานได และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่ําสุด ในเรื่อง แผน
พับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมูล (คาเฉลี่ย 3.38) 
  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.หลักสอง สูงสุด
ระดับในเรื่อง การมีบุคลิกภาพ ทาทาง วาจา และมีความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ 

(คาเฉลี่ย 3.92) และมีความพึงพอใจต่ําสุดระดับปานกลาง ในเรื่อง อุปกรณ/เครื่องใชมีการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน (คาเฉลี่ย 3.38) 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.ภาษีเจริญ สูงสุด 
ระดับมาก ในเรื่องสถานีตํารวจทําใหทานรูสึกปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ (คาเฉลี่ย 4.00) และมีความ
พึงพอใจต่ําสุดระดับปานกลาง ในเรื่องที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ (คาเฉลี่ย 2.83) 
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ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.หนองแขม สูงสุด 
ระดับมาก ในเรื่องเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 
3.80) และมีความพึงพอใจต่ําสุดระดับปานกลาง ในเรื่อง Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน 
เขาใจงาย (คาเฉลี่ย 3.05) 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.เพชรเกษม สูงสุด 
ระดับมาก ในเรื่อง เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 
3.80) และมีความพึงพอใจต่ําสุดระดับปานกลาง ในเรื่อง Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจน 
เขาใจงาย(คาเฉลี่ย 3.28) 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.บางขุนเทียน  
สูงสุดระดับมาก ในเรื่อง สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย สะดวกในการติดตอ และเจาหนาที่มี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับอยางดี(คาเฉลี่ย 3.90) และมีความพึงพอใจต่ําสุด
ระดับปานกลาง ในเรื่องที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ (คาเฉลี่ย 3.40) 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.บาบอน สูงสุด 
ระดับมาก ในเรื่อง เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับอยางดี(คาเฉลี่ย 4.32) 
และมีความพึงพอใจต่ําสุดระดับปานกลาง ในเรื่องมีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสม 
(คาเฉลี่ย 3.40) 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.ทาขาม สูงสุด 
ระดับมาก ในเรื่อง เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและยุติธรรม และมีเจาหนาที่
พรอมใหบริการอยูตลอดเวลา(คาเฉลี่ย 3.85) และมีความพึงพอใจต่ําสุดระดับปานกลาง ในเรื่อง
แผนพับ ขาวสาร ประกาศมีเพียงพอในการใหขอมูล (คาเฉลี่ย 3.13) 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.แสมดํา สูงสุด 
ระดับมาก ในเรื่อง สถานที่มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย สะดวกในการติดตอ(คาเฉลี่ย 4.05) และมี
ความพึงพอใจต่ําสุดระดับปานกลาง ในเรื่อง  เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.27) 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจากการใชบริการของ สน.เทียนทะเล สูงสุด 
ระดับมาก ในเรื่อง เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 
4.08) และมีความพึงพอใจต่ําสุดระดับปานกลาง ใน เรื่อง เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว 
(คาเฉลี่ย 3.22) 
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สวนที่ 3 ปญหาท่ีพบในการใหบริการ 
  จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหปญหาจํานวนเจาหนาที่ตํารวจไม
เพียงพอกับจํานวนประชาชนที่ไปใช บริการจึงทําใหบริการลาชาสําคัญมากที่สุด (รอยละ 34.00) 
รองลงมาคือปญหาความไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ (รอยละ 32.75)   
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 
  การศึกษานี้จะอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดของ Parasuraman ที่ไดกลาวถึง 
คุณภาพของการบริการที่วัดไดจาก 5  ดานที่เปนองคประกอบหลัก  และ 22 หัวขอยอย  ตามแนวคิด
ซ่ึงประกอบดวย ดานรูปลักษณ ความไววางใจ ความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส และการตอบสนอง 
  ดานรูปลักษณ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม  มีคาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  สําหรับรายละเอียดพบวา  มีความพึงพอใจดานสถานที่มีปายบอก
ชัดเจน เขาใจงายและสะดวกในการติดตอเปนลําดับแรก  โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจมาก 
และมีความพึงพอใจระดับมากในดานสถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตงสวยงาม  และ
มีความพึงพอใจระดับปานกลางใน ดานอุปกรณเครื่องใชมีความทันสมัย ทําใหไดรับความสะดวก
รวดเร็ว  มีการจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการเหมาะสม   ดานมีแผนพับ  ขาวสาร  ประกาศมี
เพียงพอในการใหขอมูล  Web Site สถานีตํารวจมีความชัดเจนเขาใจงาย  และที่จอดรถเพียงพอ
สําหรับผูมาติดตอราชการ โดยสอดคลองกับการศึกษาของ พันตํารวจโทชวลิต  หนอคํา (2543) ได
ทําการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ                  
ตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปานกลาง ในการติดปายเสนทางไป
สถานีตํารวจ  การจัดที่จอดรถสําหรับผูมาติดตอราชการ  การจัดที่พักรับรองผูมาติดตอราชการและ
มีส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม 
  ดานความนาเชื่อถือ พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจโดยรวม  มีคาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจมาก   สําหรับรายละเอียดพบวา มีความพึงพอใจดานเจาหนาที่มีความรู ความ
เขาใจ ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับเปนอยางดี เปนลําดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยในระดับความพึงพอใจ
มาก  ลําดับตอมามีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากทั้งส้ินในดานเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริตและยุติธรรม   มีเจาหนาที่พรอมใหบริการอยูตลอดเวลา  เจาหนาที่ใหบริการ
รอบคอบทํางานไมผิดพลาด อุปกรณและเครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงาน และ
เจาหนาที่ใหบริการไดอยางรวดเร็ว  สอดคลองกับการศึกษาของ พันตํารวจโทชวลิต  หนอคํา 
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(2543) ไดทําการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจ  ตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
สารภี  จังหวัดเชียงใหม  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก  มากที่สุดในเรื่อง
ความสามารถของพนักงานสอบสวนในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเสมอ
ภาคและเปนธรรม 
  ดานการใหความมั่นใจ  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม มี
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก  สําหรับรายละเอียดพบวา มีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจมี
บุคลิกภาพ ทาทาง วาจาและมีความมีมนุษยสัมพันธ เปนลําดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจมาก ลําดับตอมามีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากทั้งสิ้นในดานสถานีตํารวจทําใหรูสึก
ปลอดภัยเมื่อมาใชบริการ เจาหนาที่ตํารวจใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่งได และเจาหนาที่สามารถ
บรรเทาความเดือดรอนดวยความเสมอภาคและเปนธรรม สอดคลองกับการศึกษาของ พันตํารวจโท
ชวลิต  หนอคํา (2543) ไดทําการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจ  ตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก  มากที่สุด
ในเรื่องความสามารถของพนักงานสอบสวนในการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดวยความ
เสมอภาคและเปนธรรม 
  ดานการดูแลเอาใจใส  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม มี
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก   สําหรับรายละเอียดพบวามีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจให
คําแนะนําดวยความเต็มใจ เปนลําดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก  ลําดับตอมามี
ความพึงพอใจมากทั้งสิ้นดานในเจาหนาที่ตํารวจใหการบริการดวยความกระตือรือรน  เจาหนาที่
ตํารวจมีการติดตาม ดูแลอยางตอเนื่อง  เจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจ 
และเจาหนาที่ตํารวจเห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการ ไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ พันตํารวจโทชวลิต  หนอคํา (2543) ไดทําการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ  ตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน 
: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจปานกลาง  ในเรื่องความกระตือรือรนในการใหบริการประชาชนของพนักงาน
สอบสวน 
  ดานการตอบสนอง   พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม มีคาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจมาก  สําหรับรายละเอียดพบวามีความพึงพอใจดานการไดรับความสะดวกจาก
เจาหนาที่ในการติดตอแจงความในเรื่องตางๆ เปนลําดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมาก 
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ลําดับตอมามีความพึงพอใจมากทั้งสิ้นในดานเจาหนาที่ตํารวจเต็มใจตอบขอสงสัยเปนอยางดี  
สถานีตํารวจมีระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการรับเรื่องรองทุกขและรองเรียนรวดเร็ว สถานีตํารวจ
มีเจาหนาที่เพียงพอใหความชวยเหลือ  เจาหนาที่ตํารวจใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงทีและ
สถานีตํารวจมีขอมูลขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว  ไมสอดคลองกับการศึกษาของ พันตํารวจโท
ชวลิต  หนอคํา (2543) ไดทําการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจ  ตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปานกลาง  ใน
เร่ืองความเหมาะและเพียงพอในการจัดพนักงานสอบสวน  ความกระตือรือรนในการใหบริการของ
พนักงานสอบสวน  การประชาสัมพันธขั้นตอนของการสอบสวน  และการไดรับความสะดวกและ
การดูแลที่รวดเร็วในการมาติดตอราชการที่สถานีตํารวจ 
 
ขอคนพบ 
 
  จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการในสถานีตํารวจ  
ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 พบวา 
  ดานรูปลักษณมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยระดับมาก ไดแก ความพึงพอใจสถานที่
มีปายบอกชัดเจน เขาใจงาย สะดวกในการติดตอ  สถานที่มีความสะอาด สะดวกสบายและตกแตง
สวยงามนอกจากนั้นมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจดาน Web Site 
สถานีตํารวจมีความชัดเจน เขาใจงายและที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูมาติดตอราชการ เปนลําดับ
สุดทาย 
  ดานความนาเชื่อถือ พบวามีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยระดับมากทุกดาน โดยมี
ความพึงพอใจดานอุปกรณและเครื่องใชมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และเจาหนาที่
ตํารวจใหบริการไดอยางรวดเร็ว เปนลําดับสุดทาย 
  ดานการใหความมั่นใจ  พบวามีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยระดับมากทุกดาน โดยมี
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจสามารถบรรเทาความเดือดรอนดวยความเสมอภาค  และเปน
ธรรม เปนลําดับสุดทาย  
  ดานการดูแลเอาใจใส  พบวามีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยระดับมากทุกดาน โดยมี
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจใหความสนใจและเอาใจใสดวยความเต็มใจ   เจาหนาที่ตํารวจ
เห็นอกเห็นใจและเขาใจถึงความเดือดรอนของผูรับบริการ เปนลําดับสุดทาย 
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  ดานการตอบสนอง  พบวามีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยระดับมากทุกดาน โดยมี
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ตํารวจใหบริการชวยเหลือไดอยางทันทวงที และสถานีตํารวจมีขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองและรวดเร็ว เปนลําดับสุดทาย 
  เมื่อจําแนกตามสถานีตํารวจ พบวา สถานีตํารวจที่มีความพึงพอใจในดานตางๆ
มากที่สุดคือ สน.ภาษีเจริญ โดยมีความพึงพอใจระดับมากทั้ง 5 ดาน  สวนสถานีตํารวจที่มีความพึง
พอใจในดานตางๆนอยที่สุด คือ สน.เทียนทะเล โดยมีความพึงพอใจระดับมากในดานความ
นาเชื่อถือและดานการดูแลเอาใจใสนอกจากนั้นมีความพึงพอใจปานกลาง 
  ปญหาการใหบริการพบวาปญหาที่สําคัญอันดับแรกคือ ปญหาจํานวนเจาหนาที่
ตํารวจไมเพียงพอกับจํานวนประชาชนที่ไปใชบริการจึงทําใหบริการลาชา รองลงมาคือปญหาความ
ไมเพียงพอของสถานที่จอดรถ ปญหาความไมสะอาด เรียบรอยของสถานีตํารวจ ปญหาระเบียบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอนทําใหบริการลาชา  ปญหาอุปกรณไมทันสมัย ทําใหไม
สามารถใหบริการไดดี ลาชา  ปญหาเอกสาร ขาวสาร ประชาสัมพันธของสถานีตํารวจที่มีไมทั่วถึง
ในการใหขอมูลกับประชาชน  ปญหาความไมสุภาพ ความไมเต็มใจ และความไมใสใจของเจา
พนักงาน  ปญหาไมไดรับการอํานวยความสะดวกในการใหขอมูล และคําแนะนําจากเจาหนาที่
ตํารวจ  ปญหาไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาที่ตํารวจ และปญหาอ่ืนๆ (สถานที่รับแจงความ
ในคดีเกี่ยวกับครอบครัว สตรีและเด็ก ควรจัดเปนหองรับแจงความเฉพาะ สถานีตํารวจอยูหางจาก
ถนนใหญจึงเดินทางไมคอยสะดวก   โทรแจง 191 แลวไมไดรับความชวยเหลือ) 
 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
             ในฐานะที่ผูศึกษา เปนขาราชการตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
และมีสวนรวมในการใหบริการประชาชน ดังนั้น ผลของการศึกษา “ความพึงพอใจของประชาชน
ตอการรับบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9”  ผูศึกษา                        
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชประโยชน ดังนี้   

1. กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 ควรรักษาระดับมาตรฐาน อีกทั้งควรสราง 
ภาพลักษณในการใหบริการ     รวมทั้งพัฒนาการใหบริการและปรับปรุงการใหบริการ โดยพจิารณา
เพิ่มอัตราเจาหนาที่ใหเพียงพอในการบริการประชาชนใหเหมาะสมกับขนาดและปริมาณงานของ
สถานีตํารวจ  ตลอดจนพิจารณาจัดหางบประมาณใหสถานีตํารวจที่มีความคับแคบพิจารณาเชาที่
เอกชนใชสําหรับเปนที่จอดรถ หรือขอความรวมมือ หรือการจัดระเบียบสถานที่จอดรถผูมาติดตอ



 72 

ราชการ หรือส่ังการใหแตละสถานีจัดเจาหนาที่ตํารวจเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชนที่มา
ติดตอราชการ  โดยมีการจัดหนวยงานสวนกลางเพื่อตรวจสอบคุณภาพงานใหบริการในแตละดาน 
โดยการจัดทําแบบตรวจสอบจากสวนกลางเพื่อใหคะแนนสถานีตํารวจที่คุณภาพการใหบริการดี 
และใหแรงจูงใจคือการใหรางวัลแกเจาหนาที่ตํารวจที่ใหบริการดี  และปรับปรุงคุณภาพสถานี
ตํารวจที่คุณภาพไมไดตามมาตรฐาน 

2. สถานีตํารวจนครบาล ควรมีการพัฒนาปรับปรุง   
2.1 ดานรูปลักษณ  ทําการปรับปรุงสถานที่ทําการใหมีความเรียบรอยตามความ 

เหมาะสม เพื่อใหประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว โดยเนนการประชาสัมพันธ Web Site ของสถานี
ตํารวจใหมีความชัดเจนเขาใจงายซ่ึงอาจทําเปนแผนพับแจกผูมาติดตอราชการที่สถานีตํารวจนั้นๆ  
รวมไปถึงเรงการจัดสรรที่จอดรถใหเพียงพอตอจํานวนผูมาติดตอราชการใหเหมาะสมกับปริมาณ
งานในแตละสถานีตํารวจซึ่งมีวิธีแกปญหา อาจจะดําเนินการจัดที่จอดรถเรงดวนสําหรับผูมาติดตอ
ในกรณีฉุกเฉิน หรือหาเจาหนาที่อํานวยการจราจรภายในบริเวณสถานีตํารวจเพื่อความสะดวกเปน
ระเบียบ จัดหาเชาที่เอกชนเพื่อบรรเทาในกรณีสถานีตํารวจมีความคับแคบแออัด และรักษา
มาตรฐานปจจัยอ่ืนๆที่มีความพึงพอใจมาก อันไดแกตรวจสอบปายบอกทางไปสถานีตํารวจวามีการ
ชํารุดหรือไม  และรักษาความสะอาดของสถานที่อยูสม่ําเสมอ 

2.2  ดานความนาเชื่อถือ  ควรจัดใหเจาหนาที่ตํารวจที่มีความรูความสามารถ คอย 
แนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อใหประชาชนไมรูสึกเบื่อหนาย และมีความ
เชื่อถือ มากยิ่งขึ้น หรือจัดใหมีการฝกอบรมเจาพนักงานตํารวจเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะในการ
ทํางาน อีกทั้งเนนการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพพรอมใชงานเชน เครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับรับแจงควรมีการจางบริษัทภายนอกซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเปนผูบํารุงรักษา มีการ
ตรวจสอบทุกระยะ  อีกทั้งการกําชับเจาหนาที่ผูใหบริการใหมีความกระตือรือรนเพื่อความรวดเร็ว
ในการใหบริการ อีกทั้งควรจัดเวรเจาหนาที่ไมใหเขาเวรนานเกินไปอันจะทําใหเกิดความเหนื่อยลา
ในการใหบริการ 

2.3  ดานการใหความมั่นใจ  ควรจัดการฝกอบรมเจาพนักงานตํารวจในดานการ 
ใหบริการ เพื่อปรับปรุงทัศนะคติในดานงานใหบริการของเจาพนักงานตํารวจ  โดยผูบังคับบัญชา
ตองกําชับกวดขันและทําตนเองใหเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา  ไมเรียกรับหรือเห็นแก
ผลประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม ใหบทลงโทษแกผูที่ละเลยทําผิดตอกฎระเบียบหรือกฎหมาย 
และใหรางวัลแกเจาหนาที่ตํารวจผูใหบริการหรือปฏิบัติงานดี มีการตรวจสอบเจาหนาที่ผูใหบริการ
เปนระยะเพื่อไมใหเกิดความหยอนยานของเจาหนาที่ตํารวจผูใหบริการ  อันจะทําใหเกิดองคกรแหง
คุณธรรม   
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2.4  ดานการดแูลเอาใจใส ควรรักษาจดัการอบรมเพิ่มความรูแกเจาพนกังานตํารวจ 
ในเรื่องทัศนะคติโดยใหรักในการใหบริการประชาชนเพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการ  ซ่ึงอาจจะเพิ่ม
การฝกอบรมคุณธรรมจัดพระมาเทศนาธรรมแกเจาหนาที่เพื่อใหเกิดสํานึก  ความเห็นอกเห็นใจ 
ความเขาใจในความเดือดรอนของผูอ่ืน  โดยมีการจัดฝกอบรมอยูเปนระยะ อยางตอเนื่อง    

2.5 ดานการตอบสนอง ควรพัฒนาปรับลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน เพื่อความ 
รวดเร็ว หรือตั้งจุดการใหบริการจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อใหเกิดผลโดยรวมตอความพึง
พอใจของประชาชนผูใชบริการในสถานีตํารวจ  ตองหม่ันตรวจสอบขอมูล ประกาศตางๆภายใน
สถานีตํารวจใหมีขอมูลที่ถูกตองทันเหตุการณอยูเสมอ  อีกทั้งจัดจํานวนเจาหนาที่ตํารวจในแตละ
ผลัดใหเพียงพอตอปริมาณงาน เชนในชั่วโมงเรงดวน หรือช่ัวโมงทํางาน  หรือในวันปกติ ควรเนน
จัดปริมาณเจาหนาที่มากกวาในวันหยุด หรือเวลาพักผอน 
  ดังกลาวมานั้น ในสวนของปจจัยอ่ืนๆ ที่ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ระดับมากนั้นก็ควรรักษาระดับมาตรฐาน ไมควรปลอยปะละเลย  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดของ
ประชาชนตอการรับบริการในสถานีตํารวจ 
  นอกจากนั้นควรตั้งชองบริการดวนพิเศษสําหรับผูใชบริการแจงความเอกสารหาย
หรือแจงความเปนหลักฐาน  และการเสียคาปรับจราจร  หรือพิจารณาจัดทําชองการบริการโดยไม
ตองใหลงจากรถ 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  เนื่องจากผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการในสถานี
ตํารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทํา
ใหผลการศึกษาในครั้งนี้อาจไมสามารถระบุรายละเอียดในระดับหนวยบริการยอย (Function) ใน
การใหบริการในสถานีตํารวจไดชัดเจน เนื่องจากงานบริการในสถานีตํารวจมีการแบงหนาที่
รับผิดชอบกันตามสายงาน เชน ฝายปองกันและปราบปราม ฝายสืบสวนสอบสวน ฝายจราจร และ
ฝายอํานวยการ เปนตน ซ่ึงผูศึกษาไดทําการวัดผลในภาพรวมของการใหบริการ เนื่องจากมีการ
ใหบริการที่หลากหลายดังกลาวขางตนนั้น  การพัฒนาโดยรวมอาจจะไมประสบความสําเร็จสูงสุด 
จากการวัดผลดานคุณภาพของการใหบริการในภาพรวม  ผูศึกษามีขอเสนอแนะวาควรมีการศึกษา
ในรายละเอียดในแตละดานดังกลาวนั้นเฉพาะเจาะจง  เพื่อเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงการ
ใหบริการในสถานีตํารวจไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
 


