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1. หลักการและเหตุผล 

การติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)  ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงบประมาณ
ก าหนดเงื่อนไขในการติดตามประเมินผล โดยก าหนดให้หน่วยงานอิสระ (Third Party) เป็นผู้ประเมิน 
กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) ได้จัดท าโครงการ
ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้านความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจ ได้แก่  

1.1 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
และการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.4 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.5 ประชาชนในพ้ืนที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.6 ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1.7 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
1.9 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการด าเนินงาน

ของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 2564 

2. วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของต ารวจ

ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
2.2 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวก

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว

ทีไ่ม่พึงปรารถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต  
2.4 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อความสงบสุข

จากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
2.6 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
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2.7 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ
โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลดารารัศมี  

2.8 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2.9 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อ

การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 2564 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลผลิตตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของ พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการประเมินระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
3.1.1 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของต ารวจ

ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ 
3.1.2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวก

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.1.3 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว

ที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต 
3.1.4 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
3.1.5 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อความสงบสุข

จากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ 
3.1.6 ความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
3.1.7 ความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ

โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลดารารัศมี 
3.1.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3.1.9 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อ 

การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 2564 
3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

ศึกษาจากประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัวที่เป็นผู้ได้รับบริการจากการปฏบิตัิ
หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของผลผลิต/โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

3.2.1 ประชาชนทั่วไป 
3.2.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
3.2.3 ผู้มาติดต่อรับบริการในพ้ืนที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
3.2.4 ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส)  
3.2.5 เจ้าหน้าที่ต ารวจส่วนงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวนของกองบัญชาการ

ต ารวจนครบาล, ต ารวจภูธรภาค 1-9, ส่วนงานสนับสนุนงานป้องกันปราบปรามของกองบัญชาการ
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ต ารวจสอบสวนกลาง, กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด, ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

3.2.6 ประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัวที่มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ 
และโรงพยาบาลดารารัศมี 

3.2.7 ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน 
3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาท าการศึกษาตามขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัยที่ก าหนดเพ่ือให้ได้ผลการศึกษา 
ที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัวที่ส่งผลต่อการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติในเขตพ้ืนที่
เจ้าของผลผลิต 

กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้มารับบริการและได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอ านวยความยุติธรรม เลือกพ้ืนที่
เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากรแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดย 

1. แบ่งตามเขตพื้นที่ของประเทศไทยออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร 

2. หลังจากนั้นเลือกจังหวัดที่มีประชากรเป็นผู้รับบริการตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 

3. ท าการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่อยู่ในจังหวัดที่ถูกคัดเลือกมาให้ครบจ านวน  
ส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะท าการศึกษาจากข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตั้งของหน่วยบริการและจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจและที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอ านวยความยุติธรรม 
โดยใช้ขนาดตัวอย่างจาก Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95 % ที่มีขนาดประชากรจ านวนมาก
นับไม่ถ้วน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 4 % ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 625 คน แต่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
และเป็นแนวทางที่ชัดเจน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 700 คน ในแต่ละกลุ่มประชากร (ยกเว้น
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีจ านวนน้อยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง จึงใช้ขนาดตัวอย่างจาก Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
ที่มีขนาดประชากรจ านวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 5 % ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 
398 คน แต่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแนวทางที่ชัดเจน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน)  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) 

เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเครื่องมือได้รับการพัฒนาจากที่ปรึกษาว่ามีทั้งความเที่ยงตรง (Validity) 
และความเชื่อถือได้ (Reliability) ส าหรับการเก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมก่อน
การปฏิบัติงานภาคสนามเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบสอบถามระดับ
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความที่เป็นจริงตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามส ารวจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจตัวชี้วัด    
เชิงคุณภาพตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

แบบสอบถามชุดที่ 1  แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของต ารวจตระเวนชายแดน 

แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ
การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แบบสอบถามชุดที่ 3 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันปราบปราม
ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

แบบสอบถามชุดที่ 4 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 
แบบสอบถามชุดที่ 5 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
แบบสอบถามชุดที่ 6 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
แบบสอบถามชุดที่ 7 แบบส ารวจความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์  
แบบสอบถามชุดที่ 8 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ 
แบบสอบถามชุดที่ 9 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลดารารัศมี 
แบบสอบถามชุดที่  10 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
แบบสอบถามชุดที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงาน

ด้านสืบสวนสอบสวน ต่อการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 
2564  

ส่วนที ่3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดให้แสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่ประชาชนไม่มั่นใจและ
ไม่พึงพอใจ 

ส่วนที ่4 เป็นข้อค าถามปลายเปิดให้แสดงข้อเสนอแนะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั ้งนี ้จะท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data analysis) จะท าการวิเคราะห์โดยใช้
สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา

สถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลการศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวัง

แก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวม
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านความสงบสุข มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชนตามแนวชายแดนมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 

ด้านการเฝ้าระวัง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนมีการออกลาดตระเวนเพ่ือเฝ้าระวังการรุกล้ า
เส้นเขตแดนและการลักลอบน าเข้า-ออกของคนและสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงภัยคุกคามตามแนวชายแดน
อย่างทั่วถึง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 

ด้านการแก้ไขปัญหา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม
ด้านการศึกษา โดยด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 

ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ ต ารวจตระเวนชายแดน
ด าเนินการกิจกรรมสุขศาลาพระราชทานเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข การพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนห่างไกลคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการวางแผนการด าเนินการกิจกรรมสุขศาลาพระราชทานเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึง

การบริการสาธารณสุข การพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนห่างไกลคมนาคมให้สอดคล้องกบั
บริบทของพ้ืนที่ และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบช่องทางการเข้าถึงบริการ 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการสัญจรข้ามแดนที่ผิดกฎหมายและเพิ่ม
การตรวจตราการลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 

3. ควรมีการให้ความรู้หรือจัดโครงการแนะน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชนตามแนวชายแดน เพ่ือลดปัญหาความยากจนของประชาชนตามแนวชายแดน 
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ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านความสงบสุข 4.31 0.43 86.20 
ด้านการเฝ้าระวัง 4.27 0.51 85.40 
ด้านการแก้ไขปัญหา 4.19 0.50 83.80 

รวม 4.26 0.48 85.20 
 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ 

5.2 ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ การอ านวยความสะดวก มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 โดยนักท่องเที ่ยวมีความเชื ่อมั ่นสูงสุดในประเด็นต ารวจ
ท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเมื่อมีอุบัติเหตุ/
อุบัติภัยเกิดขึ้น ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 
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ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจใน
การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับ

ความมั่นคงของรัฐ
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นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งการให้บริการการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. เพ่ิมการแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการเข้าไปในพ้ืนที่จุดเสี่ยง/จุดอันตราย 

รวมถึงการเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน 
2. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทบทวนทักษะทางด้านภาษาแก่ต ารวจท่องเที่ยว

ให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 
3. ควรจัดให้มีจุดตรวจตรา หรือ จัดให้มีการให้บริการในจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ

จ านวนมาก  
ตารางที่ 2 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การให้บริการ การอ านวยความสะดวก 

4.43 0.52 88.60 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.36 0.59 87.20 

รวม 4.40 0.56 88.00 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ร้อยละความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการให้บริการ
การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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5.3 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาและ
การรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึง
ปรารถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต จ านวน 1,400 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
คิดเป็นร้อยละ 84.90 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้  

5.3.1  ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 
ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว

ที่ไม่พึงปรารถนาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็น
ร้อยละ 85.40 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการป้องกัน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคล 
และยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักรในช่องทางอนุญาตมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 

ด้านการปราบปราม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่ลักลอบ
หลบหนีเข้าเมือง รวมถึงการลักลอบการท างาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านการป้องกันและด้านการปราบปราม 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมกันทุกจังหวัดน า  GIS มาใช้ น าระบบ Data 

Analysis มาใช้เพ่ือให้ทราบจ านวนต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายให้ชัดเจน 
2. จัดท าประวัติคนต่างด้าวที่หนีเข้าเมืองในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถติดตาม

และป้องกันการก่ออาชญากรรมในประเทศไทย 
3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้หลงเชื่อให้ความร่วมมือ

กับกลุ่มขบวนการน าพาคนต่างด้าว 

ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน 
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการป้องกัน 4.23 0.75 84.60 
ด้านการปราบปราม 4.30 0.74 86.00 

รวม 4.27 0.75 85.40 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน 
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

5.3.2 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 
ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาตจากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยมีองค์ประกอบ
แต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 โดย
ประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นสามารถสืบค้นสถานที่ตั้งของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง 
ในแอปพลิเคชันน าทาง เช่น Google Maps เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดย
ประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยไมห่วังสิ่งตอบแทน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 

ด้านกระบวนการให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20  
โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นการให้บริการมีความสะดวก เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80  

ประเด็นที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ มีระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าที่
สามารถจ าแนกประเภทของการให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการทบทวนคู่มือการรับบริการผ่านระบบสารสนเทศให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

เพ่ือให้ผู้มาติดต่อสามารถสแกน QR Code เพ่ือเข้าถึงคู่มือการรับบริการผ่านระบบสารสนเทศ 
2. ควรเพ่ิมวิธีการหรือค าอธิบายการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าที่สามารถ

จ าแนกประเภทของการให้บริการ และมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้
สะดวกมากขึ้น 
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ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดัน
คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
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3. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทบทวนทักษะทางด้านภาษาแก่เจ้าหน้าที่
ให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 

ตารางท่ี 4 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการ
ตรวจอนุญาต 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.29 0.68 85.80 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 4.26 0.71 85.20 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.11 0.73 82.20 

รวม 4.22 0.71 84.40 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการ
ตรวจอนุญาต 

5.4 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็น
ร้อยละ 84.60 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการป้องกันยาเสพติด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ค าแนะน า และความร่วมมือกับชุมชนในการแนะน า
ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
คิดเป็นร้อยละ 89.20 
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ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต
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ด้านการปราบปรามยาเสพติด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 โดย
ประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจขยายผลยึดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดและ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น บ้าน รถ ที่ดิน เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60  

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับสูงกว่า
ร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามท้ังด้านการป้องกันยาเสพติดและด้านการปราบปรามยาเสพติด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย 

รวมถึงการให้ความมั่นใจต่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส 
2. ควรจัดให้มีโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
3. ควรเพิ่มวิธีการเพ่ือขยายผลการจับกุมผู้มีอิทธิพลเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 

ตารางที่ 5 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการป้องกันยาเสพติด 4.26 0.67 85.20 

ด้านการปราบปรามยาเสพติด 4.19 0.71 83.80 

รวม 4.23 0.69 84.60 
 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
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ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
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5.5 ประชาชนในพื้นที่ มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  คิดเป็น
ร้อยละ 84.40 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการเฝ้าระวัง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจลงพ้ืนที่เพ่ือคุ้มครองประชาชนและรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนที่เสี่ยง เช่น สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ตลาด ชุมชน และสถานีรถไฟ เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40 

ด้านการแก้ไขปัญหา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.60 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความส าคัญในการสืบสวน ปราบปรามผู้กระท า
ความผิด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 

ประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านการเฝ้าระวังและด้านการแก้ไข
ปัญหา 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยง และในพ้ืนที่นอกเขตเมือง 
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมหรือเพ่ิมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสังคมและความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
3. ควรเพิ่มการตรวจตราและการออกลาดตระเวนในชุมชน 

ตารางที่ 6 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการเฝ้าระวัง 4.25 0.52 85.00 
ด้านการแก้ไขปัญหา 4.18 0.46 83.60 

รวม 4.22 0.49 84.40 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

5.6 ความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ผลการศึกษาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นท่านทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ
การเบิก-จ่าย การดูแลรักษาการครอบครอง การจ าหน่ายและการท าลายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 

ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์มีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ รายการอาวุธยุทโธปกรณ์
ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดหาเพ่ือจัดสรรให้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
หรือรุนแรงสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรเพ่ิมยุทโธปกรณ์ให้เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อาวุธปืนช็อตไฟฟ้า 

เพ่ือแจกจ่ายให้กับชุดปฏิบัติในแต่ละ สภ. ไม่น้อยกว่า 5 กระบอกใน สภ. ขนาดใหญ่ และไม่น้อยกว่า 
2 กระบอกในแต่ละ สภ. ขนาดเล็กและวิทยุสื่อสารประเภทมือถือ เนื่องจากขาดแคลน 

2. ควรจัดโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธ/ดูแลรักษา/และการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ยุทธโปกรณ์ 

3. ควรจัดสรรยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยก้าวหน้าและสามารถใช้งานได้จริง ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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5.7 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.7.1 โรงพยาบาลต ารวจ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 500 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 โดยมีองค์ประกอบ
แตล่ะด้าน ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นแพทย์มีความสามารถในการวินิจฉัยโรค มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกสบายของที่พักญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยใน มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลต ารวจ
อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือลดความแออัดของผู้มารับบริการ เช่น ก าหนด

ช่วงเวลาเปิดท าการของแผนก รวมถึงลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และเพ่ิมการใช้ระบบออนไลน์ 
2. ควรเพิ่มหน่วยให้บริการคลินิกนอกเวลา 
3. ควรเพ่ิมอัตราของบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือการให้บริการของประชาชนที่มีจ านวนมาก 

5.7.2 โรงพยาบาลดารารัศมี 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมีจากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 200 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 โดยมีองค์ประกอบ
แต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ประเด็น คือ พยาบาลมีอัธยาศัยดี เอาใจใส่อาการของผู้ป่วย ให้ค าแนะน า
โดยใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย และเภสัชกรให้ข้อมูลยากับผู้ป่วยอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการรับรักษาตัวในโรงพยาบาลดารารัศมี 
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมีมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาล
ดารารัศมอียู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการจัดหาเครื่องใช้ส าหรับผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน เพ่ิมเติม 
2. ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะดวก ทันสมัย รวมถึงมีการขยายพ้ืนที่อาคาร

ให้สามารถบริการได้มากขึ้น 
3. ควรเพิ่มพ้ืนที่หรือจัดสรรพื้นที่เดิมส าหรับการให้บริการแก่ญาติผู้ป่วย 



(15) 
 

5.7.3 ภาพรวมโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 

จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็น ร้อยละ 93.00 
โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นแพทย์มีความสามารถในการวินิจฉัยโรค มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ประเด็น คือ ความสะดวกสบายของที่พักญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยใน 
และอุปกรณ์เครื่องมือรักษาพยาบาลมีจ านวนเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 

ผู้มารับบริการทีโ่รงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมีมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ของโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมีอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้าน 
ผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 

ตารางที่ 7 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล
ต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านผู้ให้บริการ 4.72 0.46 94.40 
ด้านคุณภาพบริการ 4.57 0.59 91.40 

รวม 4.65 0.53 93.00 

 

แผนภูมิที่ 7 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ มารับบริการที่
โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 
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5.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติจาก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ความพึงพอใจในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 
79.80 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 โดยผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความพึงพอใจสูงสุด
ในประเด็นความถูกต้องสมบูรณ์ของโปรแกรมการออกรายงานข้อมูลระบบ CRIMES มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 

ด้านบุคลากร มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 โดยผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกในการขอสิทธิ์ และ
ความรวดเร็วในการอนุมัติสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คิดเป็น
ร้อยละ 82.20 

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงกว่า 
ร้อยละ 70 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) และด้านบุคลากร 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรจัดให้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ิมความเร็วอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การค้นหา สืบค้น

ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
2. ควรจัดให้มีการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียร ความถูกต้องสมบูรณ์ของโปรแกรมการค้นหา 

สืบค้นข้อมูลระบบ CRIMES 
3. ควรจัดให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

อย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 8 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ด้าน 
ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานี
ต ารวจ (CRIMES) 

4.00 0.79 80.00 

ด้านบุคลากร 3.98 0.67 79.60 
รวม 3.99 0.73 79.80 
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Executive summary 
  
1. Rationale 
 The Monitoring and Evaluation of the Success Level of Operations from the 
Budget Expenditure (PART) of the Royal Thai Police, annual fiscal year 2021. The Bureau 
of the Budget has set conditions for monitoring and evaluation by the independent 
agency (Third Party).  The Research Division, Police Strategy Office, the Royal Thai Police 
(NESDB), has developed a project to assess the degree of success of its operations from 
the budget expenditure (PART) of the Royal Thai Police, annual fiscal year 2021, evaluate the 
qualitative indicators on confidence and satisfaction aspect, as follows: 

1.1 Confidence and satisfaction on the operation of the police in surveillance 
to resolve problems related to the state security situation were not less than 80 percent. 

1.2 The tourist confidence in providing services, facilitation, and Safety of life 
and property would not less than 80 percent.  

1.3 People confidence in the prevention and suppression, pushing the aliens out, 
and receiving permission services were not less than 80 percent. 

1.4 The people confidence in drug prevention and suppression activities from 
police officers would not less than 80 percent. 

1.5 The satisfaction of people in the area on peace from surveillance and 
resolution of the state security situation would not less than 80 percent. 

1.6 The confidence of military personnel in the operation would not less 
than 90 percent. 

1.7 Customer satisfaction would not less than 80 percent. 
1.8 The satisfaction of information system users would not less than 70 

percent. 
1.9 The satisfaction of police officers who performing investigation work towards their 

operations of the Criminal Investigation and Investigation Fund, annual fiscal Year 2021. 

2. Objectives 
2.1 To study the Confidence and satisfaction on the operation of the police in 

surveillance to resolve problems related to the state security situation were not less 
than 80 percent. 

2.2 To study the tourist confidence in providing services, facilitation, and safety 
of life and property would not less than 80 percent. 

2.3 To study the People confidence in the prevention and suppression, pushing 
the aliens out, and receiving permission services were not less than 80 percent. 

2.4 To study the people confidence in drug prevention and suppression 
activities from police officers would not less than 80 percent. 
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2.5 To study the satisfaction of people in the area on peace from surveillance 
and resolution of the state security situation would not less than 80 percent. 

2.6 To study the confidence of military personnel in the operation would not 
less than 90 percent. 

2.7 To study the customer satisfaction would not less than 80 percent. 
2.8 To study the satisfaction of information system users would not less than 

70 percent. 
2.9 To study the satisfaction of police officers who performing investigation work 

towards their operations of the Criminal Investigation and Investigation Fund, annual fiscal 
Year 2021. 

3. Scope of Study  
 This study was conducted to evaluate the Success Level of Operations from 
the Budget Expenditure (PART) of the Royal Thai Police, annual fiscal year 2021. Details 
were as follows: 

3.1 Scope of Content  
3.1.1 Confidence and satisfaction on the operation of the police in 

surveillance to resolve problems related to the state security situation. 
3.1.2 The tourist confidence in providing services, facilitation, and safety 

of life and property. 
3.1.3 People confidence in the prevention and suppression, pushing the 

undesirable aliens out, and receiving permission services. 
3.1.4 People confidence in drug prevention and suppression of police 

officers. 
3.1.5 The satisfaction of people in Southern Border Provinces on peace 

from surveillance and resolution of the state security situation. 
3.1.6 The confidence of military personnel in the operation. 
3.1.7 The satisfaction of Police officers, their families, and residents who 

receive services from Police General Hospital and Dararassamee Hospital. 
3.1.8 The satisfaction of, the Royal Thai Police Information System, users. 
3.1.9 The satisfaction of police officers who performing investigation work  

towards their operations of the Criminal Investigation and Investigation Fund in the annual 
fiscal Year 2021. 

3.2 Scope of the population  
The population in this study was residents, police officers and family who 

received services from the direct agency in the annual Budget Act 2021, as follows: 
3.2.1 General residents  
3.2.2 Foreign Tourist 



(21) 
 

3.2.3 People who obtain services in the immigration area 
3.2.4 Residents who live in the Southern Border Provinces (Yala, Pattani, 

and Narathiwas) 
3.2.5 Police officers who perform crime prevention and suppression duties, 

Crime Investigation Division, and Provincial Police Region 1-9, Crime Prevention and 
Suppression Supporting of Central Investigation Bureau, Narcotics Suppression Bureau, 
Immigration Bureau and Border Patrol Police Bureau.  

3.2.6 People and police officers and their families who receive the services 
at Police General Hospital and Dararatsamee Hospital 

3.2.7 Investigation Police Officer 
 3.3  Timeline  

 The research would be completed by September 2021. 

4. Research Methodology  
 This survey research was conducted by Suan Sunandha Rajabhat University by 
following the research method and scop of research until the findings cover all of the 
objectives 

Population and sample 
Population is the people, police officers and their families that affect the 

assessment of the level of operation success from the budget expenditure of the Royal 
Thai Police in the area of responsibility. 

Sample was people who receive services and take direct and indirect effect in 
safety of life and property and fairness. Cluster Sampling has been used in this research 
as follows:  

1. Divided by area of Thailand into 5 regions, namely, North, Central, Eastern, 
Northeastern, Southern and Bangkok.              

2. Then select a province with a population of patients for the purposes of the 
study.              

3. Data was collected from the people in the selected province to complete 
the number.              

The sample size was studied from police officials. family and people in the service 
area and from the performance of the police officers and those directly and indirectly 
affected in the safety of life and property and justice Using a sample size from Taro 
Yamane at a 95 % confidence level with a large population size, countless at a + 4 % error 
level, the sample size was 625 people, however, to provide flexibility and a clear guideline 
Therefore, a sample size was 700 people in each group (except for a small sample of foreign 
tourists due to the COVID-19 pandemic, causing the number of tourists to decrease. We 
therefore used a sample size from Taro Yamane at a 95 % confidence level with 
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innumerable population sizes at a + 5 % error level. The sample size was 398 
people. Therefore, the sample group was set equal to 400 people). 

Research instrument 
The instrument used in this study was online questionnaires (Google Form). It has 

been validated and reliable by the research advisors. Before the field study, data collectors 
were trained. The instrument used in the study was a questionnaire on the level of 
confidence and satisfaction. The questionnaire was divided into 4 parts as follows: 

Part 1 The questionnaire about the personal status of the respondents. 
Respondents were asked to fill in the actual text and deliberately short message based 
on the status of the respondents. 

Part 2 The questionnaire about confidence and satisfaction according to the 
annual Budget Act 2021, as follows: 

Questionnaire 1 survey of satisfaction and confidence in the operation of 
border patrol police. 

Questionnaire 2 survey the tourist confidence in service. Facilitation and 
safety of life and property. 

Questionnaire 3 survey the people confidence in the prevention and 
suppression of undesirable aliens. 

Questionnaire 4 survey the people confidence in receiving the permission 
examination service. 

Questionnaire 5 survey the people confidence in prevent and suppress 
drugs of police officers. 

Questionnaire 6 survey the people's satisfaction in 3 border 
provinces The South continued to perform the duties of the police officers. 

Questionnaire 7 survey the confidence of military police in the operation. 
Questionnaire 8 survey the satisfaction of customers who receive services 

from Police General Hospital. 
Questionnaire 9 survey the satisfaction of customers who receive services 

from Dararassamee Hospital. 
Questionnaire 10 survey the satisfaction of, the Royal Thai Police 

Information System, users. 
Questionnaire 11 survey the satisfaction of police officers performing 

investigations on the operation of the Criminal Investigation and Investigation Fund in 
the annual Budget Act 2021. 

Part 3 the open-ended questions in regarding to dissatisfaction and not 
confident of the respondents. 

Part 4 the open-ended questions in regarding to the recommendation. 
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Data analysis 
Data was collected and analyzed by the package program for 

analysis Quantitative data. The Descriptive statistics were frequency, percentage, 
average, and standard deviation. 

5. Conclusion and recommendations 
5.1 The Confidence and satisfaction on the operation of the police in 

surveillance to resolve problems related to the state security situation were not 
less than 80 percent. 

 Results of the study on satisfaction and confidence in police performance, 
in surveillance and solving problems, related to the state security situation from a 
sample of 700 people in the overall score was 4.26 or 85.20 percent, with the 
following components: 

 Peace, the average score was 4.31, or 86.20 percent. Results also showed 
that the highest confidence was on the Border Patrol Police help people affected by 
natural disasters and disasters. Local communities along the border has scored an 
average of 4.44 percent from 88.80. 

 Surveillance, the average score was 4.27, or 85.40 percent. The highest 
confidence was the people having the highest confidence in the issue. Border Patrol 
Police have patrols to monitor poaching. Border lines and the smuggling-out of people 
and illegal things including threats along the border thoroughly with an average score 
of 4.49 or 89.80 percent. 

 Problem Solving, the average score was 4.19 or 83.80 percent. The highest 
confidence was on the issue of Border Patrol Police can solve the problem of 
inequality in education by effectively implementing the activities of the Border Patrol 
Police School with a mean score of 4.29 or 85.80 percent. 

 Issues that people have least satisfaction and confidence was the police assist 
the implementation of the activities under the royal sanatorium to address the issue 
of access to the effective health services and first aid to people in the border areas or 
remote communications with a mean score of 3.94 or 78.80 percent. 

Research Recommendations 
1. Police should have well plan to implement the royal sanatorium in order 

to provide primary care to people in border areas. Moreover, police also have well 
practice in public relations to let the people know the channels of access to services. 

2. Police should announce and educate the people about illegal cross-border 
and add surveillance along the border. 
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3. Police should educate the people or arrange the guidelines of the 
sufficiency economy principles to reduce poverty problems of people along the 
border. 

Table 1 Overall results of the results of the confidence and satisfaction on the 
operation of the police in surveillance to resolve problems related to the state security 
situation 

side average 
X  

standard deviation 
SD 

percentage 

Peace  4.31 0.43 86 .20 
Surveillance 4.27 0.51 85.40 
Problem solving 4.19 0. 50 83.80 
Total 4.26 0. 48 85.20 

 

 

Chart 1 Overall percentage of the results of the confidence and satisfaction on the 
operation of the police in surveillance to resolve problems related to the state security 
situation 

5.2 The study the tourist confidence in providing services, facilitation, 
and safety of life and property would not less than 80 percent. 

 The results of the study on the tourist confidence in providing services, 
facilitation, and safety of life and property from a sample of 400 people. The 
overall score was 4.40 or 88.00 percent, with the following components: 

 Tourist confidence in providing services and facilitation the service 
facilitation, the average score was 4.43 or 88.60 percent. The highest confidence in the 

86.20

85.40

83.80

85.20

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

Percentage of the confidence and satisfaction on the operation of 
the police in surveillance to resolve problems related to the state 

security situation

Pe
ac

e

Su
rv

ei
lla

n
ce

P
ro

b
le

m
 

So
lv

in
g

T
o
ta
l



(25) 
 

tourist police was able to help / solve problems for tourists with speed and timely, 
the average score was 4.65 or 93.00 percent. 

 Tourist confidence in life and property safety, the average score was 4.36 
or 87.20 percent. The highest confidence was, when the accidents occur, tourist police 
can help tourists quickly and in a timely, the average score was 4.56 or 91.20 percent. 

 Tourist confidence in providing services, facilitation, and safety of life and 
property, the score was higher than 80 percent in all questions. 

Research Recommendations 
1. Police should increasingly warn the tourists when entering the high-

risk/dangerous area and adding advertisement in case of emergency. 
2. Organize an English language training program to review language skills for 

the Tourist Police, therefore, they always ready to serve. 
3. Police should provide a patrol point or service center at the crowded area. 

Table 2 Overall results of the tourist confidence in providing services, facilitation, and 
safety of life and property  

Item average 
X  

standard deviation 
SD 

percentage 

Tourist confidence in providing 
services, facilitation 

4.43 0. 52 88.60 

Tourist confidence in the 
safety of life and property 

4.36 0.59 87.20 

Total 4.40 0. 56 88.00 
 

 

Chart 2 Overall percentage of the tourist confidence in providing services, facilitation, 
and safety of life and property 
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5.3 The study the People confidence in the prevention, suppression, and 
pushing the undesirable aliens out, and receiving permission services were not less 
than 80 percent 

The results of the study the People confidence in the prevention, 
suppression, and pushing the undesirable aliens out, and receiving permission services 
from a sample of 1,400 people. The overall score was 4.25 or 84.90 percent, with the 
following components: 

5.3.1 People confidence in the prevention, suppression, and pushing 
the undesirable aliens out 

The results of the people confidence in the prevention, 
suppression, push the undesirable aliens out from a sample of 700 people. The 
overall score was 4.27 or 85.40 percent, with the following components: 

Defense, the average score was 4.23 or 84.60 percent. The highest 
confidence was on the issue of the immigration police strictly screen the people and 
all vehicles that pass through - out the checkpoint with an average score of 4.31 or 
86.20 percent. 

Suppression, the average score of 4.30 or 86.00 percent. The 
highest confidence was on the issue of the immigration police strictly arrest the illegal 
smugglers and work without work permission with an average score 
of 4.31 or 86.20 percent. 

People confidence in suppression, and pushing the undesirable aliens 
out, the score was higher than 80 percent in all questions. 

Research Recommendations 
1. Police should develop a database system that connects every province. It also 

deploys the GIS and Data Analysis to determine the number of legal and illegal workers 
clearly.    

2. Police should keep the smuggler profiles in the database system to track 
and prevent crimes in Thailand.     

3. Police should, increase the public relations and educate the people in risky 
areas, do not trust and cooperate with the smuggling gang.  

Table 3 Overall results of the people confidence in the prevention, suppression, and 
pushing the undesirable aliens out  

Item average 
X  

standard deviation 
SD 

percentage 

Defense 4.23 0.75 84.60 
Suppression 4.30 0.74 86.00 

Total 4.27 0.75 85.40 
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Chart 3 Overall percentage of the people confidence in the prevention, suppression, 
and pushing the undesirable aliens out 
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3. Police should organize an English training program to review language skills 
for staffs to be ready to serve. 

Table 4 Overall results of people confidence in receiving permission services 

Item average 
X  

standard deviation 
SD 

percentage 

Facilities 4.29 0.68 85.80 
Officers / staffs 4.26 0.71 85.20 
Service process 4.11 0.73 82.20 

Total 4.22 0.71 84.40 
 

 

Chart 4 Overall percentage of the people confidence in receiving permission services 
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 People confidence in drug prevention and suppression, the score was 
higher than 80 percent in all questions. 

Research Recommendations 
1. Police should increase the channel for people to report clues about drugs, 

including ensuring the safety of the whistleblowers. 
2. Police should launch the cooperation project along with the community 

to prevent drug problem. 
3. Police should create the new methods to arrest of influential people and 

extend the results to increase public confidence. 

Table 5 Overall results of the people confidence in drug prevention and suppression 
of police officers 

Item Average 
X  

Standard deviation 
SD 

Percentage 

Drug prevention 4.26 0.67 85.20 
Anti-narcotics 4.19 0.71 83.80 

Total 4.23 0.69 84.60 
 

 

Chart 5 Overall percentage of the people confidence in drug prevention and 
suppression of police officers 
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 Surveillance, the average score was 4.25 or 85.00 percent. The highest 
satisfaction was in the issue of the police officers protect the public and security in 
vulnerable areas such as official places, religious places, market, community, and 
railway station, etc. with an average score of 4.32 or 86.40 percent. 

 Problem solving, the average score was 4.18 or 83.60 percent. The highest 
satisfaction was in the issue of the police officers focus on investigation 
and suppression the culprit with an average score of 4.26 or 85.20 percent. 

 People in the three southern border provinces were satisfied with the 
performance of the police officer, the score was higher than 80 percent in all questions 
on both surveillance and problem solving. 

Research Recommendations 
1. Police should increase the number of officers in risky areas and outskirts. 
2. Police should organize the activities or participate in building, the social and 

cultural diversity, activities and contribute to improve the quality of life in the 
community. 

3. Police should increase the surveillance and patrol in the community. 

Table 6 Overall results of the satisfaction of residents, who live in 3 Southern Border 
Provinces, on the operation of the police officers 

Item 
Average 
X  

Standard deviation 
SD 

Percentage 

Surveillance 4.25 0.52 85.00 
Problem solving 4.18 0.46 83.60 

Total 4.22 0.49 84.40 
 

 

Chart 6 Overall percent of the satisfaction of residents, who live in 3 Southern 
Border Provinces, on the operation of the police officers 
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5.6 To study the military personnel confidence in the operation would not 
less than 90 percent 

 The results of the people confidence in military personnel in the operation 
from a sample of 700 people. The overall score was 4.56 or 91.20 percent, with the 
awareness of military personnel in the laws and regulations regarding to disbursement, 
possession, disposal, and destruction the weapon with an average score of 4.83 or 96.60 
percent  

 The least confidence was the list of armaments according to Royal Thai 
Police Procurement to allocate for use in the performance of duties in the event of 
an emergency or severe event which can be used to operate efficiently and 
appropriately with a mean score of 4.36, representing 87.20 percent 

Research Recommendations 
 1. Police should properly allocate the armaments for use in the performance 
of duties such as allocate 5 taser guns for large size of Provincial Police Station and at 
least 2 taser gun for small size of Provincial Police Station, include radio 
communication. 
 2. Police should organize the training program on armed, maintenance, and 
armaments practice. 
 3. Police should allocate the new technology and practical weapons. in 
accordance with the changing situation. 

5.7  To study the service recipient satisfaction would not less than 80 
percent 

5.7.1 Police General Hospital 
The results of people satisfaction who receive services from the 

Police General Hospital from a sample of 500 people. The overall score was 4.71 or 
94.20 percent, with the following components: 

Service providers, the average score was 4.75 or 95.00 percent. The 
highest satisfaction was in the doctors have ability to diagnose diseases with an average 
score of 4.81 or 96.20 percent. 

Quality of services, the average score was 4.67 or 93.40 percent. The 
highest satisfaction was in the relatives comfort of accommodation, while visiting 
patients with an average score of 4.70 or 94.00 percent. 

People were satisfied the services from Police General Hospital. The 
score was higher than 80 percent in all questions on both service providers and quality 
of services. 
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Research Recommendations 
1. Police should well organize to reduce the congestion of the service such 

as defined the service hours, reducing the complexity, and increasing the online 
system. 

2. Police should open the extended service clinic. 
3. Police should increase more medical staffs for serving more patients. 

5.7.2 Dararatsamee Hospital 
The results of people satisfaction who receive services from the 

Dararatsamee Hospital from a sample of 200 people. The overall score was 4.49 or 
89.80 percent, with the following components: 

Service providers, the average score was 4.64 or 92.80 percent. There 
were 2 highest satisfaction score which are 1) Nurse courteous, pay attention to the 
patient, giving advice, using easy-to-understand content, and 2) Pharmacists giving drug 
information to patients clearly and easily with an average score of 4.71 or 94.20 
percent. 

Quality of services, the average score was 4.33 or 86.60 percent. The 
highest satisfaction was in the quick step to getting treatment in the Dararatsamee 
hospital with an average score of 4.40 or 88.00 percent. 

People were satisfied the services from Dararatsamee hospital. The 
score was higher than 80 percent in all questions on both service providers and quality 
of services. 

Research Recommendations 
1. Police should provide the more appliances for patients such as clothing, 

bedding, blankets, and pillows. 
2. Police should renovate the building to be convenient, modern, including 

expanding the service area. 
3. Police should increase the area or allocate the same area for providing 

services to the relatives. 
 5.7.3 Overall services at Police General Hospital and Dararatsamee 
Hospital 
  The results of people satisfaction who receive services from the 
Police General Hospital and Dararatsamee Hospital from a sample of 700 people. The 
overall score was 4.65 or 93.00 percent, with the following components: 

Service providers, the average score was 4.72 or 94.40 percent. The 
highest satisfaction was in the doctors have ability to diagnose diseases with an average 
score of 4.78 or 95.60 percent. 

Quality of services, the average score was 4.57 or 91.40 percent. 
There were 2 highest satisfaction score which are 1) the relatives comfort of 
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accommodation, while visiting patients, and 2) the availability of medical equipment 
and tools with an average score of 4.59 or 91.80 percent. 

People were satisfied the services from the Police General Hospital 
and Dararatsamee hospital. The score was higher than 80 percent in all questions on 
both service providers and quality of services.           

Table 7 Overall results of the people who receive the services at Police General 
Hospital and Dararatsamee Hospital 

Item 
Average 
X  

Standard deviation 
SD 

Percentage 

Service provider 4.72 0.46 94.40 
Quality of service 4.57 0.59 91.40 

Total 4.65 0.53 93.00 
 

 
Chart 7 Overall percentage of the people satisfaction who receive the services at 
Police General Hospital and Dararatsamee Hospital 
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 Staffs, the average score was 3.98 or 79.60 percent. The highest satisfaction was 
in the convenience of requesting permissions and the speed in authorizing access to 
information systems with an average score of 4.11 or 82.20 percent. 

 Users were satisfied the information system from Royal Thai Police. The score 
was higher than 70 percent in all questions on both information system program (CRIMES) and 
staffs. 

Research Recommendations 
1. Police should improve the information system and increase internet speed for 

easily and quickly access the data.  
2. Police should improve the stability of the system, the accurate of the reporting 

system CRIMES. 
3. Police should organize training program to provide knowledge for the staffs 

regularly. 

Table 8 Overall results of the satisfaction of information system users 

Item average 
X  

standard deviation 
SD 

percentage 

Information System Program 
(CRIMES) 

4.00 0.79 80.00 

Staffs 3.98 0.67 79.60 
Total 3.99 0.73 79.80 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การติดตามประเมินผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)  ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงบประมาณ
ก าหนดเงื่อนไขในการติดตามประเมินผล โดยก าหนดให้หน่วยงานอิสระ (Third Party) เป็นผู้ประเมิน 
กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (วจ.สยศ.ตร.) ได้จัดท าโครงการ
ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้านความเชื่อมั่นและ
ความพึงพอใจ ได้แก่  

1.1 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
และการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.4 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.5 ประชาชนในพ้ืนที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.6 ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
1.7 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
1.9 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อการด าเนินงาน

ของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 2564 

2. วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของต ารวจ

ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ 
2.2 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวก

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว

ที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต  
2.4 เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2.5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อความสงบสุข

จากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ 
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2.6 เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2.7 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ

โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลดารารัศมี  
2.8 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2.9 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อ

การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 2564 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลผลิตตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของ พ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการประเมินระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
3.1.1 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของต ารวจ

ในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ 
3.1.2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.1.3 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว

ที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต 
3.1.4 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
3.1.5 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อความสงบสุข

จากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ 
3.1.6 ความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
3.1.7 ความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ

โรงพยาบาลต ารวจ และโรงพยาบาลดารารัศมี 
3.1.8 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3.1.9 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนต่อ 

การด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 2564 
3.2 ขอบเขตด้านประชากร 

ศึกษาจากประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัวที ่เป็นผู ้ได้รับบริการจาก     
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของผลผลิต/โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

3.2.1 ประชาชนทั่วไป 
3.2.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
3.2.3 ผู้มาติดต่อรับบริการในพ้ืนที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
3.2.4 ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส)  
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3.2.5 เจ้าหน้าที่ต ารวจส่วนงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวนของกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล, ต ารวจภูธรภาค 1-9, ส่วนงานสนับสนุนงานป้องกันปราบปรามของกองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง, กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด, ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

3.2.6 ประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัวที่มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ 
และโรงพยาบาลดารารัศมี 

3.2.7 ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน 
3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

4. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
4.1 รับทราบความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและ

ประชาชนของตัวชี้วัดผลผลิต/กิจกรรมตามภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
4.2 รับทราบระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดการงบประมาณในการก าหนด
นโยบายและปรับทิศทางการท างานไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการวัดระดับความส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญประกอบการตัดสินใจในกระบวนการ
ก าหนดแผนการจัดท างบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือความสัมฤทธิ์ผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การด าเนินการวิจัยโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้วิจัยได้ทบทวน
และศึกษางานทีเ่กี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของต ารวจและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2. แนวคิดทฤษฎีความเชื่อมั่น 
3. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริการ 
4. ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของต ารวจและส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นองค์กรของรัฐที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรบังคับใช้

กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยมีพันธกิจได้แก่  
1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
2) บังคับใช้กฎหมายและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
3) รักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของราชอาณาจักร 
นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การคุ้มครอง

สวัสดิภาพของประชาชน รวมทั้งการบริการแก่ประชาชนทั่วไป ต ารวจจึงมีหน้าที่รับผิดชอบและท างาน
อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้  

Vereinte Nationen (2011) กล่าวถึงหน้าที่ของต ารวจไว้ 4 ประการ คือ  
1) การบังคับใช้กฎหมาย เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในฐานะผู้รักษากฎหมาย โดยการจับกุม

ผู้กระท าผิดและสืบสวนสอบสวนผู้กระท าผิด  
2) การป้องกันและการละเมิดกฎหมายอาญา การปฏิบัติหน้าที่ที่เน้นในเรื่องเป็นต ารวจ

สายตรวจในเขตความรับผิดชอบ  
3) การประนีประนอมข้อขัดแย้ง เป็นการป้องกันไม่ให้เรื่องลุกลามใหญ่โตต่อไป  
4) การออกกฎควบคุมสังคม ด าเนินการออกใบอนุญาต การออกค าสั่งและคอยตรวจตรา

สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามปกติ ต ารวจจะปฏิบัติหน้าที่นี้โดยร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน
ของทางราชการ 

ลีโอนาด (Chalom และคณะ, 2003) ให้ค าอธิบายถึงหน้าที่ของต ารวจไว้ ดังนี้  
1) รักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
2) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของสังคม  
3) การป้องกันอาชญากรรมและควบคุมแหล่งเสื่อมโทรม  
4) การควบคุมการจราจร  
5) การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับของต ารวจ 
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ในส่วนของหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ได้อธิบายสาระส าคัญของพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติไว้ดังต่อไปนี้  

1. รักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 

2. ดูแล ควบคุม และก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจซึ่งปฏิบัติการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3. ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดอาญา 
4. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของต ารวจหรือส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 
6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ 
7. ปฏิบัติการอื่นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

แนวคิดทฤษฎีความเชื่อมั่น 

ความเชื่อมั่น (Trust) คือ ความมั่นใจในความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือและความยุติธรรม
ในบุคคลหรือสิ่งใดๆ (Ceric, 2016) 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (ชลลดา มงคลวนิช, 2563) กล่าวว่า ความเชื่อมัน่ 
เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อถือและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับที่ ได้สัญญาไว้
ในบริการ และผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่บ่งบอกถึงการบริการที่ดี บริการที่ซื่อสัตย์ รวมถึงต้องมี
ความน่าเชื่อถือควรค่าแก่การไว้ใจ 

Gilson (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2558) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึกที่ไม่คงที่เป็นมิติ
ที่คาบเกี่ยวระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลกับองค์การ และบุคคลกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น โดย Gilson เสนอแนะว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในองค์การภาครัฐในทุกๆ ระดับ
เป็นสิ่งที่ควรท าให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงานมีความชอบธรรมความเชื่อมั่น
เป็นผลจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆ ทั้งบุคคลหรือองค์กรและยังสามารถท าหน้าที่ในการก ากับความคิด 
ความรู้สึกในปัญหาต่างๆ ที่จะแสดงออกมาเป็นบุคลิกของแต่ละบุคคล จึงอาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจ
จากการได้รับบริการด้านต่างๆ ของผู้รับบริการที่เป็นเรื่องของความรู้สึกเช่นเดียวกับความเชื่อมั่น 
ท าให้เชื ่อได้ว ่าความรู ้ส ึกพึงพอใจที ่ส ูงขึ ้น  มีแนวโน้มที่สามารถท าให้ระดับความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการสูงขึ้นได้เช่นกัน 

Boon & Holmes (Boon, S. D., & Holmes, J. G., 1991) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมัน่วา่ 
เป็นสภาพการณ์ท่ีรวมถึง ความมั่นใจ สิ่งที่คาดหวังในทางบวกเกี่ยวกับเหตุจูงใจของผู้อ่ืน ประกอบกับ
การค านึงถึงตนเอง ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) แนวโน้มที่มีต่อ
ความไว้วางใจที่เป็นนิสัยของบุคคลนั้น 2) ปัจจัยก าหนดสถานการณ์ และ 3) ประวัติความสัมพันธ์  

รัชวดี และ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร (รัชวดี แสงมหะหมัด และคณะ , 2562) ได้สรุปว่า
ความเชื่อมั่น หมายถึง ความไว้วางใจหรือความมั่นใจของบุคคล ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความเข้าใจ
ของบุคคลนั้น ว่ามีการรับรู้มีความรู้สึกตลอดจนการแสดงออกที่บุคคลแสดงพฤติกรรมความเต็มใจ 
การยอมรับความเสียหาย และความคาดหวังทางบวกที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายใต้สถานการณ์หนึ่ง
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ความเชื่อมั่นเป็นความรู้สึกเชื่อใจไว้วางใจ หรือ ความเชื่อถือของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นผล
ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ 
ความยุติธรรม ความสามารถในการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม อาจกล่าวได้ว่า
เป็นความคาดหวังในทางบวกที่มีต่อบุคคลหรือองค์กร 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ 
การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีการศึกษากันมาเป็นเวลานาน 

โดยทั่วไปถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษาใน 2 มิติคือ มิติความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
(Job Satisfaction) และความพึงพอใจในการรับบริการ (Services Satisfaction)  

พจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา เชฟริน (Chaplin & Krawiec, 1968) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ 

ฮอบไปด์ (ปรัชญา จันทราภัย, 2542) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการนั้น
เป็นผลรวมของสภาพการด้านจิตวิทยา ด้านกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุให้ลูกค้า
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2013) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจ หมายถึง  รัก, ชอบใจ  

ศักดิ์ชัย วงค์หลวง (อ้างใน พนิดา เพชรรัตน์, 2556) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการบริการ หรือ ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจาก
สิ่งต่อไปนี้   

1) การให้บริการอย่างเท่าเทียม คือรูปแบบการบริการที่มีความยุติธรรม เสมอภาค และ 
เสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร  

2) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา คือรูปแบบการให้บริการตามลักษณะความจ าเป็น 
รีบด่วน และตามความต้องการ  

3) การให้บริการอย่างพอเพียง คือความพึงพอใจในด้านสถานที่บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
5) การให้บริการที่มีความก้าวหน้า คือรูปแบบการพัฒนางานบริการ ทางด้านปริมาณ 

และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 

ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
การบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการที่ท าให้เกิดผล ประโยชน์สาธารณะ โดยบริการนั้น

ให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของส่วนรวม (นครินทร์ 
เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2005) ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2549) ได้อธิบายเกี่ยวการบริการระหว่างภาครัฐ
และประชาชนไว้ว่า วิธีการบริการประชาชนต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมีประเด็นส าคัญอยู่ด้วยกัน
หลายประการ คือ ต้องก าหนดให้กระจ่างชัดว่า ประชาชนผู้รับบริการคือกลุ่มไหน ผู้ที่มีส่วนได้ประโยชน์
หรือเสียประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นกลุ่มใดบ้าง ส่วนต่อมาต้องก าหนดองค์กรหรือฝ่ายไหน
เป็นผู้ให้บริการ จะต้องให้บริการอะไรบ้าง ควรให้บริการในรูปแบบไหน ต้องมีการเสาะหาข้อมูล
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เกี่ยวกับผู้มารับบริการหรือประชาชนว่าต้องการอะไรมากกว่าจะมาให้บริการ และต้องก าหนดวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของการบริการ 

ทั้งนี้ หลักการที่เป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ คือ การจัดบริการสาธารณะ
ต้องด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
มีความเสมอภาค ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ (นราธิป ศรีราม, กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชยั 
และ ชลัช ชรัญญ์ชัย, 2556) 

เคทซ์ อิลิซู และ เบรนด้า แดเนท (Katz Elihu and Brenda Danet) (เอนก สุวรรณบัณฑิต, 
ภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2550) ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น หลักการที่ส าคัญของการให้บริการของ
องค์กรของรัฐ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 

1) การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาทของประชาชน
และเจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และท าได้ง่าย ทั้งนี้ โดยดูจาก
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ ปฏิบัติหรือมีการสอบถาม
เรื่องอ่ืนหรือไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการที่ไม่เฉพาะเรื่องและสอบถาม
เรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องนอกจากจะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก 

2) การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ
จะต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ 

3) การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการโดยจะต้อง
ไม่น าเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2552) ได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของระบบการให้บริการ
สาธารณะดังนี้ เนื่องจากการบริหารรัฐกิจเป็นการบริหารกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีรัฐก าหนดไว้ซึ่งกิจกรรมสาธารณะของรัฐที่ส าคัญ คือ การให้บริการสาธารณะ (Public Service 
Delivery) โดยที่หน่วยงานของรัฐจะต้องมีหน้าที่ในการด าเนินงานในกิจกรรมการให้บริการต่างๆ 
เพ่ือส่งมอบบริการเหล่านั้น เพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน ซึ่งได้ มี
นักวิชาการที่กล่าวถึงแนวคิดนี้หลายท่านดังนี ้

วิลเลี่ยม เอซ ลูซี่ เดนนิส กิลเบิร์ต และกุธธี เอส เบิร์กเฮด (William H. Lucy, Dennis 
Gilbert and Gutherie S Burkhead) (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2552) มองว่าการให้บริการสาธารณะ
มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ  

1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) หรือทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก  

2) กิจกรรม (Actives) หรือกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นกระบวนการของการบริหาร
ทรัพยากร  

3) ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนหลังจากกระบวนการ  
4) ความคิดเห็น (Opinions) ต่อผลกระทบ (Impacts) ซึ่งหมายถึงความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อบริการที่ได้รับ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการมองการให้บริการสาธารณะที่เป็นระบบ 
เจมส์ เอส แมคคัลลัฟ (James S. McCullough)(McCullough, 1983) เห็นว่าการให้บริการ

สาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หน่วยงานที่ให้บริการ (Service Delivery 
Agency) บริการที่ให้ (The Service) และผู้รับบริการ (The Service Recipient) ดังนั้น การให้การบริการ
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สาธารณะจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานให้บริการท าหน้าที่ส่งมอบการบริการให้แก่ผู้รับบริการ โดยที่ประโยชน์
หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้น ผู้รับบริการตระหนักไว้ในจิตใจ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
เป็นการมองว่าการให้บริการสาธารณะจะมีทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีการบริการ
เป็นตัวเคลื่อนย้ายไปหาผู้รับบริการ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้เนื่องจากผู้รับบริการจะตระหนักคุณค่านั้นไว้ในจิตใจ 

บี เอ็ม เวอร์มา (B.M. Verma) มองว่าการให้บริการสาธารณะ หมายถึง กระบวนการ
ให้บริการที่มีลักษณะเป็นพลวัต โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการได้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการ ซึ ่งจาก
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณา โดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่าหน่วยงาน
มีหน้าที่ให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) ออกมาเป็นผลผลิตหรือ
การบริการ (Output) โดยทั้งหมดจะต้องมีแผนก าหนดไว้ และการประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบว่า
ผลผลิตหรือบริการที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยป้อนกลับ (Feedback) เป็นปัจจัยน าเข้า
ต่อไป 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2552) สรุปว่าการให้บริการสาธารณะ หมายถึง การที่หน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องซึ ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชน ด าเนินการส่งต่อบริการให้แก่
ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม โดยที่การให้บริการ
มีลักษณะที่เป็นระบบ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ คือ หน่วยงานและบุคคลที่ท าหน้าที่ให้บริการ 
ปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากร กระบวนการและกิจกรรม ช่องทางการให้บริการผลผลิตหรือตัวบริการ
และผลกระทบ หรือคุณค่าท่ีมีต่อผู้รับบริการ 

จอห์น ดี มิลเล็ท (John D. Millett อ้างถึงใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2552) เห็นว่า
การให้บริการสาธารณะมีเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน โดยเป้าหมายนี้
เป็นค่านิยมแรกที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยึดถือไว้เสมอพร้อมๆ ไปกับการยึดถือค่านิยมหรือหลักการของ
การให้บริการสาธารณะอีก 5 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความเพียงพอ ความต่อเนื่อง 
และความก้าวหน้า ดังนี้ 

1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีฐานคติว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน ในการให้บริการประชาชนจะต้องได้รับการปฏิบัติ
ในฐานะปัจเจกบุคคลที่มีมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน  

2) การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่จะต้อง
มีความตรงต่อเวลา ซึ่งมิลเล็ทเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลย 
ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3) การให้บริการอย่างพอเพียง (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้อง
มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ที่ให้บริการที่เหมาะสมพอเพียง (The Right Quantity at the Right 
Geographical Location) ซึ่งมิลเล็ทเห็นว่า ความเสมอภาคและความตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลย
ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิ ดขึ้น
แก่ผู้รับบริการ 
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4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
ที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงาน
ที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2552) ได้กล่าวถึงค่านิยมที่ส าคัญของการให้บริการสาธารณะ 9 
ประการ ดังนี้  

1) ค่านิยมเรื่องความพอเพียง เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ได้อย่างทั่วถึงในพ้ืนที่ต่างๆ และมีปริมาณและจ านวนที่ให้บริการที่สามารถตอบสนองได้
เพียงพอกับจ านวนประชากรที่ต้องการ ภายใต้ค่านิยมความพอเพียงนี้จึงท าให้มีการน าเทคนิค
และวิธีการต่างๆ มาใช้ อาทิ การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ การเปิดบริการ
หลังจากเลิกเวลาท าการ การให้บริการแบบหน่วยเคลื่อนที่ 

2) ค่านิยมเรื ่องความเสมอภาค หมายถึง การที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รั บ
ความเท่าเทียมกันในการได้รับบริการจากรัฐไม่ถูกกีดกันในการให้บริการ และมีความเสมอภาคที่จะได้รับ
บริการจากมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน ซึ่งค่านิยมนี้สะท้อนได้จากแนวคิดของ จอห์น ดี  มิลเล็ท 
ที่ให้ความส าคัญต่อการให้การบริการอย่างเสมอภาคโดยเน้นความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
ที่มีฐานคติว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน ในการให้บริการประชาชนจะต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะปัจเจกบุคคล
ที่มีมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน  

3) ค่านิยมเรื่องความตรงเวลา ความตรงเวลาเป็นค่านิยมที่ส าคัญยิ่งที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการภาครัฐหรือภาคเอกชน ค่านิยมดังกล่าวนี้
สะท้อนแนวคิดของมิลเล็ท ที่ให้ความส าคัญต่อการให้บริการประชาชนที่ตรงต่อเวลา โดยความตรงต่อเวลา 
หมายถึง การที่ประชาชนได้รับบริการด้วยเวลาที่ได้ถูกก าหนดไว้ รวมถึงความพึงพอใจในความรวดเร็ว
ในการให้บริการด้วย ภายใต้ค่านิยมนี้ท าให้มีการน าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการบริการ อาทิ 
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการ
ประชาชน  

4) ค่านิยมเรื่องการมีจิตส านึกในการให้บริการเป็นค่านิยมส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่  
ในการให้บริการสาธารณะ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ กล่าวว่าสอดคล้องกับแนวคิดของเอลมอร์ ที่เห็นว่า
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับทรัพยากรอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ท าหน้าที่ส่งต่อการให้บริการ โดยความส าเร็จของการให้บริการจะต้อง
มาจากฐานคติที่เริ่มต้นจากระดับล่าง 

5) ค่านิยมเรื่องความก้าวหน้าในการให้บริการ (Progressive Service) ซึ่งสะท้อนได้จาก
แนวคิดของจอห์น ดี  มิลเล็ท ที่ ให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน
ความก้าวหน้าของการให้บริการ หมายถึง การที่หน่วยงานที่ให้บริการได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการให้บริการสาธารณะที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการ
อย่างพอเพียงและรวดเร็วขึ้น รวมถึงเพ่ิมความพึงพอใจของประชาชนให้มีระดับที่สูงขึ้น ภายใต้ค่านิยม
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ความก้าวหน้าของการให้บริการ จึงท าให้มีการน าเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้ เช่น การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต การให้บริการผ่านการตอบรับทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 

6) ค่านิยมเรื่องการยอมรับการร้องเรียนเป็นค่านิยมที่ส าคัญที่หน่วยงานผู้ให้บริการ
จะต้องให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับผลของการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยค่านิยมนี้
ในปัจจุบันได้ถูกให้ความส าคัญอย่างมากในระบบคุณภาพมาตรฐานสากลจะมีการก าหนดเป็นเป้าหมาย
นโยบายของระบบคุณภาพท่ีมีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดของการให้บริการของหน่วยงานด้วย 

7) ค่านิยมเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดหนึ่งที่ส าคัญที่ยอมรับถึงความส าคัญของ
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะคือ แนวคิดของทางเลือกสาธารณะ 
(Public Choices) ที่เสนอให้ประชาชนผู้บริโภคสินค้าและบริการสาธารณะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ (Citizen Co-production) กล่าวได้ว่า ค่านิยมเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค่านิยมที่ส าคัญในปัจจุบันเนื่องจากในภาครัฐประสบปัญหาหรือ
ข้อจ ากัดพื้นฐานที่ส าคัญคือ การที่ภาครัฐมีอัตราก าลังที่จ ากัดในการให้บริการท าให้การบริการท า ได้
ไม่เพียงพอและทั่วถึงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ
สาธารณะด้วย 

8) ค่านิยมเรื่องการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นอีกค่านิยมหนึ่งที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องให้ความส าคัญ แม้ว่าในการให้บริการสาธารณะจะต้องยึดถือกฎหมายและระเบียบ
ในการให้บริการประชาชน แต่การที่หน่วยงานผู้ที่ท าหน้าที่ให้บริการได้ศึกษาส ารวจความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชนผู้มาใช้บริการจากแหล่งต่างๆ อาทิ กล่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การให้บริการ หนังสือร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ แบบสอบถามที่ได้จากประชาชนผู้ขอรับบริการ
ข้อมูลเหล่านี้มีความส าคัญที่ท าให้หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ให้บริการน าข้อมูลมาใช้ประกอบ  
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาตลอดจนค้นหาทางเลือกหรือวิธีการใหม่มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
สาธารณะมากขึ้น 

9) ค่านิยมเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการ ถือได้ว่าเป็นค่านิยมสูงสุดหรือค่านิยมหลัก 
การให้บริการสาธารณะ เนื่องจากเป็นเป้าหมายของการให้บริการสาธารณะโดยตรงที่หน่วยที่ให้บริการ
จะต้องส่งมอบบริการให้แก่ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ดังนั้น การแข่งขันในการให้บริการเพ่ือให้ลูกค้า
หรือประชาชนได้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจึงเป็นค่านิยมหลักของทุกองค์การในปัจจุบันไม่เพียงเฉพาะ
ภาคเอกชนเท่านั้นที่ให้ความส าคัญในการบริหารงานภาครัฐก็จะต้องให้ความส าคัญเช่นเดียวกัน  

ดังนั้น ค่านิยมต่างๆ ของการให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นค่านิยมความพอเพียง 
ความเสมอภาค ความตรงเวลา การมีจิตส านึกในการให้บริการ ความก้าวหน้าของการให้บริการและ
การยอมรับการร้องเรียน การมีส่วนร่วมของประชาชน การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่านิยมทั้งหมดดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุจิตรา อู่รัตนมณี และคณะ (สุจิตรา อู่รัตนมณี และคณะ, 2563) ได้รายงานโครงการประเมิน

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
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1. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ผลการประเมินร้อยละ 85.83 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการ
ตรวจอนุญาต ผลการประเมินร้อยละ 86.96 

3. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ผลการประเมินร้อยละ 72.94 

4. ประชาชนในพ้ืนที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ผลการประเมินร้อยละ 75.95 

5. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ ใช้ยุทโธปกรณ์ ผลการประเมินร้อยละ 
74.20 

6. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี  
ผลการประเมินร้อยละ 88.83 

7. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ผลการประเมินร้อยละ 81.60 
 

ร.ต.อ. ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ และคณะ (2562) (สุธรรม เชื้อประกอบกิจ และคณะ , 
2562) ได้รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย  4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย  3.33 คิดเป็นร้อยละ 66.60 
3. ประชาชนในพ้ืนที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา

สถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ มีค่าเฉลี่ย  3.30 คิดเป็นร้อยละ 60.60 
4. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังและแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ ค่าเฉลี่ย 3.76 คิดเป็นร้อยละ 75.20 
5. นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจการให้บริการและอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย  

3.61 คิดเป็นร้อยละ 72.20 และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
มีค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 

6. ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว
และการรับบริการตรวจอนุญาต มีค่าเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.00 โดยมีความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว มีค่าเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นร้อยละ 70.40 
และการรับบริการตรวจอนุญาต มีค่าเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60 

7. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกัน ปราบปราม
ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าเฉลี่ย 3.37 คิดเป็นร้อยละ 67.40 

8. ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในน่านน้ า  มีค่าเฉลี่ย 
3.25 คิดเป็นร้อยละ 65.00 
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ฤๅเดช เกิดวิชัยและคณะ (ฤๅเดช เกิดวิชัยและคณะ, 2561) ได้รายงานผลการศึกษา
โครงการประเมินระดับความส าเร็จของ การด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีความสงบสุขจาก
การเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามแนวชายแดน คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 คิดเป็นร้อยละ 74.60 

2. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุข
จากการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงของรัฐและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในเขตน่านน้ า คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 

3. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 คิดเป็นร้อยละ 
73.40 

4. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันปราบปรามผลักดัน
คนต่างด้าว คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.60 

5. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อการรับบริการตรวจอนุญาตและ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คิดเป็น
ร้อยละ 84.80 

6. ความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสงบสุข และพึงพอใจ
จากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 

7. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ การอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 คิดเป็น
ร้อยละ 72.60 

8. ความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ
โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คิดเป็น
ร้อยละ 80.20 

9. ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบก คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 คิดเป็นร้อยละ 69.80 

10. ความพึงพอใจ ความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติงาน คะแนน
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20 

11. ความพึงพอใจของประชาชนและชาวต่างด้าวที่มารับบริการในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80 

12. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
(โครงการสถานีต ารวจล้ าสมัย) คะแนนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การด าเนินการวิจัยโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

รูปแบบกำรวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท าการศึกษาตามขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัยที่ก าหนดเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร คือ ประชาชน ข้าราชการต ารวจและครอบครัวที่ส่งผลต่อการประเมินระดับ

ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติในเขตพ้ืนที่
เจ้าของผลผลิต 

กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้มารับบริการและได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอ านวยความยุติธรรม เลือกพ้ืนที่เป็นการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดย 

1. แบ่งตามเขตพื้นที่ของประเทศไทยออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร 

2. หลังจากนั้นเลือกจังหวัดที่มีประชากรเป็นผู้รับบริการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3. ท าการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่อยู่ในจังหวัดที่ถูกคัดเลือกมาให้ครบจ านวน  
ส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะท าการศึกษาจากข้าราชการต ารวจ ครอบครัว และประชาชน

ในเขตพ้ืนที่ตั้งของหน่วยบริการและจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจและที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอ านวยความยุติธรรม โดยใช้ขนาด
ตัวอย่างจาก Taro Yamane  ณ ระดับความเชื่อมั่น  95 % ที่มีขนาดประชากรจ านวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับ
ความคลาดเคลื่อน + 4 % ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 625 คน แต่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแนวทาง
ที่ชัดเจน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 700 คน ในแต่ละกลุ่มประชากร (ยกเว้นกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีจ านวนน้อยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้
จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง จึงใช้ขนาดตัวอย่างจาก Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % ที่มีขนาด
ประชากรจ านวนมากนับไม่ถ้วน ณ ระดับความคลาดเคลื่อน + 5 % ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 398 คน 
แต่เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นแนวทางที่ชัดเจน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน) รวมมี
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทั้งสิ้น 6,700 คน รายละเอียดปรากฏตามตาราง 
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงรายละเอียดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เจ้าภาพ      
ผลผลิต 

 
 

พื้นที ่
 

กองบัญชาการ
ต ารวจ   
ตระเวน 
ชายแดน      
(บช.ตชด.) 

กองบัญชาการ
ต ารวจ

ท่องเที่ยว 
(บช.ทท.) 

ส านักงาน 
ตรวจคนเขา้เมอืง  

(สตม.) 

กองบัญชาการ
ต ารวจ

ปราบปราม   
ยาเสพติด 
(บช.ปส.) 

ต ารวจภธูร    
ภาค 9  
(ภ.9) 

ส านักงาน 
ส่งก าลัง
บ ารุง 
(สกบ.) 

โรงพยาบาล
ต ารวจและ 
โรงพยาบาล 
ดารารัศม ี
(รพ.ตร.,         
รพ.ดร.) 

ส านักงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และ      
การสือ่สาร 

(สทส.) 

กองทุน
เพื่อการ
สืบสวน
และ

สอบสวน
คดีอาญา 

วัตถุประสงค์ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 
กรุงเทพฯ - 100 100 100 100 - 80 500 - 100 100 

ภำคกลำง 
- นนทบุรี 

 
- 

 
10 

 
30 30 30 

 
- 40 

 
- 

 
- 30 

 
30 

- กาญจนบุรี 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- ราชบุรี 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- นครปฐม - 10 30 30 30 - 40 - - 30 30 
ภำคเหนือ 
- เชียงใหม่ 

 
- 

10 
30 30 30 

 
- 30 

 
- 

 
200 30 30 

- พะเยา 50 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- น่าน 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- อุตรดิตถ์ 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
ภำคตะวันออก 
- ระยอง 

 
- 

10 
30 30 30 

 
- 30 

 
- 

 
- 30 30 

- จันทบุรี 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- ตราด 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- ปราจีนบุรี - 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
- เลย 

 
 

50 

10 

30 30 30 

 
 
- 30 

 
 
- 

 
 
- 30 30 

- อุดรธาน ี - 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- สุรินทร ์ 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- ศรีสะเกษ 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
ภำคใต ้
- ระนอง 

 
60 

10 
30 30 30 

 
- 30 

 
- 

 
- 30 30 

- นครศรีธรรมราช - 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- พัทลุง - 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- สตูล 60 10 30 30 30 - 30 - - 30 30 
- ภูเกต็ - 100 - - - - - - - - - 
- ยะลา - - - - - 240 - - - - - 
- ปัตตาน ี - - - - - 230 - - - - - 
- นราธิวาส - - - - - 230 - - - - - 

รวม 700 400 700 700 700 700 700 500 200 700 700 
 รวมท้ังสิ้น 6,700 

 

หมายเหตุ :    1. กลุ่มตัวอย่างของแบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่อยู่อาศัย
ในระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตรจากชายแดน 

2. กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ตามโครงการฯ มีกลุ่มตัวอย่างน้อยจึงได้เพ่ิม
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การเก็บกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวตาม
นโยบายภูเก็ต แซนด์ บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)  

3.  กลุ่มตัวอย่างตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เก็บข้อมูลดังนี้ 

3.1 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง จ านวน 10 ชุด 
3.2 กองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน 40 ชุด ประกอบด้วย  

- กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 10 ชุด  
- สถานีต ารวจ จ านวน 3 สถานีๆ ละ 10 ชุด รวม 30 ชุด 

3.3 สายงานป้องกันปราบปรามและสายงานสืบสวน สถานีต ารวจภูธรเมือง 
จังหวัดนนทบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, นครปฐม, เชียงใหม่, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์, ระยอง, จันทบุรี, 
ตราด, ปราจีนบุรี, เลย, อุดรธานี, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ระนอง, นครศรีธรรมราช , พัทลุง และสตูล 
จ านวน 20 สถานีๆ ละ 30 ชุด รวม 600 ชุด 

3.4 กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง จ านวน 20 ชุด 
- กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จ านวน 10 ชุด 
- กองบังคับการปราบปราม จ านวน 10 ชุด 

3.5 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 2 จ านวน 10 ชุด 
3.6 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จ านวน 10 ชุด 
3.7 กองบัญชาการศึกษา จ านวน 10 ชุด 

4.  กลุ่มตัวอย่างตามผลผลิตการให้บริการสุขภาพมีเพียง 2 แห่งคือ โรงพยาบาลต ารวจ
และโรงพยาบาลดารารัศมี 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) 

เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเครื่องมือได้รับการพัฒนาจากที่ปรึกษาว่ามีทั้งความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อถือได้ (Reliability) ส าหรับการเก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน
ภาคสนามเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบสอบถามระดับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจเครื่องมือ  
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความที่เป็นจริงตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามส ารวจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

แบบสอบถำมชุดที่ 1 แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจตระเวนชายแดน 

แบบสอบถำมชุดที่ 2 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ    
การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แบบสอบถำมชุดที่ 3 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันปราบปราม
ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 
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แบบสอบถำมชุดที่ 4 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 
แบบสอบถำมชุดที่ 5 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
แบบสอบถำมชุดที่  6 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
แบบสอบถำมชุดที่  7 แบบส ารวจความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้

ยุทโธปกรณ ์ 
แบบสอบถำมชุดที่ 8 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ 
แบบสอบถำมชุดที่ 9 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลดารารัศมี 
แบบสอบถำมชุดที่ 10 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
แบบสอบถำมชุดที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้าน

สืบสวนสอบสวนต่อการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 2564  
ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดให้แสดงข้อคิดเห็นประเด็นที่ประชาชนไม่มั่นใจและ

ไม่พึงพอใจ 
ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามปลายเปิดให้แสดงข้อเสนอแนะ 

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
1. ควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) 

ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และ
น าประเด็นมาก าหนดเป็นโครงสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นน าไปให้ผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ภายหลังจากได้รับแบบสอบถามคืนจากผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งคืนกลับไปยังกรรมการควบคุม
และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา กองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบเนื้อหาแบบสอบถามที่มีการปรับแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยมีรายนามผู้ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามดังนี้  

1. พ.ต.อ.คลัง  เสถียรธนเศรษฐ์ รอง ผบก.วจ. 
2. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง จิตตวัฒนา  ไชยคุณ ผกก.กลุ่มงานวิจัยฯ 3 วจ. 
3. พ.ต.ท.หญิง สุพิณ  ศิริมงคลสูตร รอง ผกก.กลุ่มงานวิจัยฯ 2 วจ. 
หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 10 ชุด (แบบสอบถามชุดที่ 1 – 10) ส่งมอบให้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาและน ามาหาค่า IOC (Index of Congruence) 
โดยใช้สูตร IOC = R/N โดยแบบสอบถามที่น ามาค านวณค่าความตรงเชิงเนื้อหาจะท าเฉพาะในส่วนของ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยมีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช        รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.  อาจารย์ ดร.ปรมัตถ์  ชุติมันต์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

 

ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Indexes of Item-Objective Congruence: IOC)  

สูตรค านวณ IOC = 
 ี่ยวชาญจ านวนผู้เช

คะแนนรวม = 
N

R  

ให้คะแนน  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน  -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น 
เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ 

หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อค าถามข้อนั้นใช้ได้ 

2. ควำมเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามส ารวจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

ผลผลิตตัวชี ้ว ัดเชิงคุณภาพตาม พ .ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 
จ านวน 10 ชุด (แบบสอบถามชุดที่ 1 – 10) ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน หลังจากนั้นน ามาค านวณหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (coefficient) 

ตำรำงที่ 3.2 แสดงค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (แบบสอบถามชุดที ่1-10) 

แบบสอบถำม 
ค่ำควำมเชื่อม่ัน
ของครอนบำค 

(coefficient alpha) 
ชุดที่ 1 แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจตระเวนชายแดน 

0.81 

ชุดที่ 2 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ
การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

0.84 

ชุดที่ 3 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันปราบปราม
ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

0.88 

ชุดที่ 4 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจ
อนุญาต 

0.88 

ชุดที่ 5 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

0.87 

ชุดที่ 6 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

0.93 

ชุดที่ 7 แบบส ารวจความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้
ยุทโธปกรณ์ 

0.95 
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แบบสอบถำม 
ค่ำควำมเชื่อม่ัน
ของครอนบำค 

(coefficient alpha) 
ชุดที่ 8 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ 0.96 
ชุดที่ 9 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลดารารัศมี 0.92 
ชุดที่ 10 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

0.80 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการวิจัยโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ
ประกอบด้วยแบบสอบถามชุดที่ 1-10 ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบสอบถามชุดที่ 11 รวมจ านวน 11 ชุด 
จากนั้นผู้วิจัยวางแผนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นเตรียมเก็บข้อมูล 
1. ประชุมทีมวิจัยร่วมกับทีมที่ปรึกษาวิจัยในวันและเวลาที่ก าหนด ณ ห้องประชุม

ส านักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
1.1 อธิบายขอบเขตของการด าเนินการในระยะของการเก็บข้อมูลแก่ทีมวิจัยและ

ทีมที่ปรึกษาโดยใช้แผนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ปี กิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2564 เสนอเค้าโครงวิจัย X      
2564 ปรับแก้หลังการเสนอเค้าโครง  X     
2564 ด าเนินการเก็บข้อมูล   X X   
2564 วิเคราะห์ข้อมูล   X X X  
2564 สรุปผลการวิจัยและเสนอเล่มสมบูรณ์     X X 

1.2 มอบหมายหัวหน้าทีมเก็บข้อมูลเพ่ือประสานงานรายภาค ล าดับที่ 1-7 ในส่วนงาน
กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาล าดับที่ 8 ดังนี้ 

 

1. นายไพสิษฐ์ ภัทรนาวิก กทม. ติดต่อ 063-271-4561 
2. นายเกียรติศักดิ์ วารีศรลาภ ภาคกลาง ติดต่อ 082-614-9735 
3. นางสาวศิริมล นันเชียงเครือ ภาคเหนือ ติดต่อ 098-776-9072 
4. นายณัฐ ผุลละศิริ ภาคตะวันออก ติดต่อ 095-959-4456 
5. นายนฟปฎล  อินยาศรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อ 095-954-6518 
6. นายพรหมอุปถัมป์ แสนสุริวงค์ ชายแดนใต้ ติดต่อ 091-444-2928 
7. นายพรหมอุปถัมป์ แสนสุริวงค์ ภาคใต้ ติดต่อ 091-444-2928 
8. นายณัฐ ผุลละศิริ กองทุนเพ่ือการสืบสวน

และสอบสวนคดีอาญา 
ติดต่อ 095-959-4456 
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1.3 อธิบายวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของแบบสอบถามรายชุดเพ่ือให้เข้าเก็บ 
กลุ่มตัวอย่างได้ตรงตามเป้าหมาย 

1.4 ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยตาม TOR เปรียบเทียบกับชุดแบบสอบถามเพ่ือให้ทีมวิจัย
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชุดแบบสอบถามให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

1.5 ทีมผู้วิจัยจากกองวิจัย ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้ประสานงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเพ่ือเข้าเก็บข้อมูล 

1.6 น าเสนอแผนการเก็บข้อมูลรายภาคโดยผู้รับผิดชอบแก่หัวหน้าทีมวิจัย 
2. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม 11 ชุด โดยลงพ้ืนที่

เพื่อเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2564 จากนั้นทีมวิจัยส่งข้อมูลประกอบด้วย 
ชุดแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดข้อมูลแก่ส่วนประสานงานกลางและน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

การเก็บข้อมูลใช้วิธีเก็บแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) โดยเจ้าหน้าที่เข้าเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างใช้เครื่องมือสื่อสารสแกนรหัสคิวอาร์ (QR code) หากกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีข้อจ ากัดเรื่องเครื่องมือสื่อสารหรือไม่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ เจ้าหน้าที่
จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกเรื่องการอ่านแบบสอบถามและการใส่ข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้จะท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data analysis) จะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive statistics) สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
การด าเนินการวิจัยโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นตัวชี ้ว ัดเชิงคุณภาพตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจาก ประชาชน ข้าราชการต ารวจ และครอบครัว ซึ่งผลจากการศึกษา
ส่งผลต่อการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น 6,700 คน โดยท าการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามเพ่ือให้ครอบคลุมครบตามวัตถุประสงค์การวิจัยจากแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 11 ชุด
แบบสอบถาม ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างแบ่งแยกตามชุดแบบสอบถาม 
ชุดที่ เนื้อหา จ านวน (คน) 

1 แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจตระเวนชายแดน 

700 

*2 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการการอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

400 

3 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดัน
คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

700 

4 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 700 
5 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
700 

6 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

700 

7 แบบส ารวจความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ ผู้ ใช้
ยุทโธปกรณ์  

700 

8 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ 500 
9 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลดารารัศมี                   200 

10 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

700 

*11 แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานด้าน
สืบสวนสอบสวนต่อการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ประจ าปีบัญชี 2564  

700 

รวม 6,700 
*หมายเหตุ 1. แบบสอบถามชุดที่ 2 ได้เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้การประกาศ 
พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตว่ันท่ี 26 มีนาคม 
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พ.ศ.2563 และได้ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 13 ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันร่วมกับประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศได้มีการห้ามอากาศยานท าการบิน
เข้าสู่ประเทศเป็นการช่ัวคราว ตั้งแต่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 และออกเพิ่มเติมในประกาศ กพท.ฉบับ 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 นั้น ตามประกาศยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเป็นเพียงการเดินทางกลับของคนไทย และผู้ที่
ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีใบอนุญาตท างาน หรือมีถิ่นพ านักในราชอาณาจักร เข้ามาได้ (ไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงไม่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง) จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยจึงมีจ านวนไม่มาก ท าให้การเก็บข้อมูล 
ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด เป็นการเก็บตามพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศและเก็บครบจ านวนตามโครงการน าร่องในจังหวัด
ภูเก็ต (Phuket sandbox) ด้วยเหตุนี้ การก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ณ ระดับความคลาดเคลื่อน ±4% ของ
ผลการวิจัยทั้งฉบับจึงยกเว้น แบบสอบถามชุดที่ 2 ที่ก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ณ ระดับความคลาดเคลื่อน 
±5% ได้จ านวนประชากร 400 ราย ผลการวิจัยดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือตามหลักสถิติ  

2. แบบสอบถามชุดที ่11 มีรายงานแยกออกเป็นเล่มรายงานวิจัยเฉพาะ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (Quantitative data analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

1. แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจตระเวนชายแดน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 700 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 

และเพศชาย จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43  

ตารางท่ี 4.2 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 325 46.43 
หญิง 375 53.57 
รวม 700 100.00 

2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 

รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 26.43 

ตารางท่ี 4.2 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ป ี 26 3.71 
ระหว่าง 21-30 ปี 106 15.14 
ระหว่าง 31-40 ปี 185 26.43 
ระหว่าง 41-50 ปี 170 24.29 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 213 30.43 
รวม 700 100.00 
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3. อาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 

รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ตารางท่ี 4.2 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ว่างงาน 53 7.57 
เกษตรกรรม 172 24.57 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 51 7.29 
รับจ้าง 175 25.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 213 30.43 
อ่ืน ๆ 36 5.14 
รวม 700 100.00  

4. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน  228 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.57 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.00 

ตารางท่ี 4.2 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา  
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 131 18.71 
มัธยมศึกษาตอนต้น 196 28.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 228 32.57 
อนุปริญญา/ปวส. 59 8.43 
ปริญญาตรี 83 11.86 
สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.43 
รวม 700  100.00  

5. รายได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 401 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.29 รองลงมามีรายได้ 10,001–20,000 บาท จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29 

ตารางท่ี 4.2 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน รายได้  
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  401 57.29 
10,001-20,000 บาท 254 36.29 
20,001-30,000 บาท 40 5.71 
30,001 บาทขึ้นไป 5 0.71 
รวม 700  100.00  
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6. ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 656 คน คิดเป็นร้อยละ 93.71

รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 4.29 

ตารางท่ี 4.2 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ศาสนา 
ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

พุทธ 656 93.71 
คริสต์ 14 2.00 
อิสลาม 30 4.29 
รวม 700 100.00 

7. สถานภาพสมรส 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 56.14 

รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 35.57 
ตารางท่ี 4.2 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 249 35.57 
แต่งงานแล้ว  393 56.14 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 31 4.43 
คู่สมรสเสียชีวิต 27 3.86 
รวม 700 100.00 

8. ที่พักอาศัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพักอาศัยอยู่ ดังจ าแนกในตาราง 4.2 (8) 

ตารางท่ี 4.2 (8) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ที่พักอาศัย 
ทีพ่ักอาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

กาญจนบุรี 60 8.57 
ราชบุรี 60 8.57 
พะเยา 50 7.15 
น่าน 60 8.57 
อุตรดิตถ์ 60 8.57 
จันทบุรี 60 8.57 
ตราด 60 8.57 
เลย 50 7.15 
สุรินทร์ 60 8.57 
ศรีสะเกษ 60 8.57 
ระนอง 60 8.57 
สตูล 60 8.57 
รวม 700 100.00  
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9. ระยะทางจากบริเวณที่พักอาศัยถึงแนวชายแดน 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยห่างจากแนวชายแดน ไม่เกิน 10 กิโลเมตร จ านวน 431 คน 

คิดเป็นร้อยละ 61.57 รองลงมามีที่พักอาศัยห่างจากแนวชายแดน 11–20 กิโลเมตร จ านวน 205 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.29  
ตารางท่ี 4.2 (9) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระยะทางจากบริเวณที่พักอาศัยถึงแนวชายแดน 

ระยะทางจากบริเวณที่พักอาศัยถึงแนวชายแดน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร 431 61.57 
11-20 กิโลเมตร 205 29.29 
21-25 กิโลเมตร 64 9.14 
รวม 700 100.00 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
สถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ 

ตารางที่ 4.2 (10) แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวัง
แก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

การปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกบัความมั่นคงของรัฐ 4.26 0.48 85.20 
ด้านความสงบสุข 4.31 0.43 86.20 
1.การปฏิบัติหนา้ที่ของต ารวจ
ตระเวนชายแดนท าให้ท่าน
รู้สึกปลอดภัยและสามารถ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็น
ปกติสุข 

จ านวน 196 490 12 2 0 4.26 0.49 85.20 
 ร้อยละ 28.00 70.00 1.71 0.29 0.00 

2.ต ารวจตระเวนชายแดน 
ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนตาม 
แนวชายแดน 

จ านวน 292 395 12 1 0 4.40 0.53 88.00 
ร้อยละ 

 
41.72 56.43 1.71 0.14 0.00 

3.ต ารวจตระเวนชายแดน 
บริการและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนตามเส้นทาง
สัญจรข้ามแดนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

จ านวน 188 405 107 0 0 4.12 0.64 82.40 
 ร้อยละ 

 
26.86 57.86 15.28 0.00 0.00 

4.ต ารวจตระเวนชายแดน
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ 
ภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน
ตามแนวชายแดน 

จ านวน 310 390 0 0 0 4.44 0.50 88.80 
 ร้อยละ 44.29 55.71 0.00 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.2 (10) (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

5.ต ารวจตระเวนชายแดน
ให้บริการนักท่องเที่ยว 
ในสถานท่ีท่องเที่ยวชายแดน,                                    
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 302 397 1 0 0 4.43 0.50 88.60 
 ร้อยละ 

 
43.14 56.72 0.14 0.00 0.00 

6.ต ารวจตระเวนชายแดน 
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับประชาชน
และกองก าลังของประเทศ
เพื่อนบ้าน ช่วยลดความหวาดกลัว
และความขดัแย้งในระดับพื้นท่ี 

จ านวน 167 526 7 0 0 4.23 0.44 84.60 
ร้อยละ 23.86 75.14 1.00 0.00 0.00 

ด้านการเฝ้าระวัง 4.27 0.51 85.40 
7.ต ารวจตระเวนชายแดน 
มีการออกลาดตระเวนเพ่ือ 
เฝ้าระวังการรุกล้ าเส้นเขตแดน
และการลักลอบน าเข้า-ออก
ของคนและสิ่งผดิกฎหมาย 
รวมถึงภัยคุกคามตามแนว
ชายแดนอย่างทั่วถึง 

จ านวน 355 330 15 0 0 4.49 0.54 89.80 
 ร้อยละ 

 
50.72 47.14 2.14 0.00 0.00 

8.ต ารวจตระเวนชายแดน 
ตั้งจุดตรวจ จดุสกดัเพื่อคดักรอง
ตรวจสอบประชาชน ยานพาหนะ 
สินค้าและบริการต่างๆ ทีผ่่าน
เข้า-ออกตามช่องทางธรรมชาติ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

จ านวน 192 499 5 3 0 4.26 0.48 
 

85.20 
 ร้อยละ 27.47 71.39 0.71 0.43 0.00 

9.ต ารวจตระเวนชายแดน
ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายแดนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดูแลเฝา้ระวังภัยในหมู่บา้น 
ชุมชนตามแนวชายแดน 

จ านวน 187 491 22 0 0 4.24 0.49 84.80 
 ร้อยละ 

 
26.72 70.14 3.14 0.00 0.00 

10.ต ารวจตระเวนชายแดน 
มีการพบปะเยี่ยมเยียนกับ
ประชาชนเพื่อสร้างความอุ่นใจ
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
อย่างสม่ าเสมอ 

จ านวน 216 458 26 0 0 4.27 
 
 
 
 

0.52 
 

85.40 
 ร้อยละ 30.86 65.43 3.71 0.00 0.00 

11.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ ์
ให้ความรู้โทษภยัของ
อาชญากรรมให้กับประชาชน
ในชุมชนตามแนวชายแดน
ได้รับรู้ และเตรียมพร้อม
ป้องกัน 

จ านวน 164 509 27 0 0 4.20 
 

0.48 
 

84.00 
 ร้อยละ 

 
23.43 72.71 3.86 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.2 (10) (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

12.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เรื่องการสญัจรข้ามแดน
ทีผ่ิดกฎหมายแก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนบรเิวณช่องทาง
สัญจรข้ามแดนตามธรรมชาต ิ

จ านวน 154 480 66 0 0 4.13 0.55 82.60 
 ร้อยละ 22.00 68.57 9.43 0.00 0.00 

ด้านการแก้ไขปัญหา 4.19 0.50 83.80 
13.การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ
ตระเวนชายแดนท าให้ตาม
แนวชายแดนมีความปลอดภยั
จากปัญหาอาชญากรรม
ประเภทต่างๆ เช่น การค้า 
ยาเสพตดิ การลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า การค้าของเถื่อน 
การลักลอบหลบหนเีข้าเมือง
ตามช่องทางธรรมชาติ เป็นต้น 

จ านวน 175 522 3 0 0 4.25 0.47 85.00 
 ร้อยละ 25.00 74.57 0.43 0.00 0.00 

14.ต ารวจตระเวนชายแดนมี
การจัดกิจกรรมตามแนวทาง
พระราชด าริเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ตามแนวชายแดน 

จ านวน 189 502 9 0 0 4.26 0.47 85.20 
 ร้อยละ 27.00 71.71 1.29 0.00 0.00 

15.ต ารวจตระเวนชายแดน
สามารถแก้ไขปัญหาความไม่
เท่าเทียมดา้นการศึกษา โดย
ด าเนินการกิจกรรมโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 210 486 4 0 0 4.29 0.47 85.80 
 ร้อยละ 30.00 69.43 0.57 0.00 0.00 

16.ต ารวจตระเวนชายแดน
สามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ในชุมชนตามแนว
ชายแดนด้วยการให้ความรู้ 
และน าแนวทางการปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชนตามแนวชายแดน 

จ านวน 112 568 20 0 0 4.13 
 

0.41 
 

82.60 
 ร้อยละ 16.00 81.14 2.86 0.00 0.00 

17.ต ารวจตระเวนชายแดน
ด าเนินการกิจกรรมสุขศาลา
พระราชทานเพื่อแก้ไขปญัหา 
การเขา้ถึงการบริการสาธารณสุข 
การพยาบาลเบื้องต้นแก่
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ห่างไกลคมนาคม 
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

จ านวน 166 328 206 0 0 3.94 0.73 78.80 
 ร้อยละ 

 
 
 
 

23.71 46.86 29.43 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.2 (10) (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

18.ต ารวจตระเวนชายแดน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนตามแนว
ชายแดน 

จ านวน 189 504 7 0 0 4.26 0.46 85.20 
 ร้อยละ 27.00 72.00 1.00 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวัง
แก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวม
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านความสงบสุข มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชนตามแนวชายแดนมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 

ด้านการเฝ้าระวัง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนมีการออกลาดตระเวนเพ่ือเฝ้าระวังการรุกล้ า
เส้นเขตแดนและการลักลอบน าเข้า-ออกของคนและสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงภัยคุกคามตามแนวชายแดน
อย่างทั่วถึง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 

ด้านการแก้ไขปัญหา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา 
โดยด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 

ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ ต ารวจตระเวนชายแดน
ด าเนินการกิจกรรมสุขศาลาพระราชทานเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข  
การพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนห่างไกลคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 

ตารางที่ 4.2 (11) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านความสงบสุข 4.31 0.43 86.20 
ด้านการเฝ้าระวัง 4.27 0.51 85.40 
ด้านการแก้ไขปัญหา 4.19 0.50 83.80 

รวม 4.26 0.48 85.20 
 

ส่วนที่ 3 ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจ และไม่เชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตระเวน
ชายแดน 

1. มีชาวต่างด้าวลักลอบข้ามชายแดน 
2. ปัญหาลักลอบตัดไม้ ไม้เถ่ือน 

3. บางคนพูดจาไม่สุภาพ 
4. ปัญหายาเสพติด 



31 
 

2. แบบส ารวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 400 คน เป็นเพศชาย จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.75 และเพศหญิง จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 

ตารางท่ี 4.3 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 271 67.75 
หญิง 129 32.25 
รวม 400 100.00 

2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 

รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 

ตารางท่ี 4.3 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี 13 3.25 
ระหว่าง 21-30 ปี 80 20.00 
ระหว่าง 31-40 ปี 128 32.00 
ระหว่าง 41-50 ปี 97 24.25 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 82 20.50 
รวม 400 100.00 

3. ประเทศ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.50 รองลงมาเดินทางมาจากประเทศเยอรมนี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 
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ตารางท่ี 4.3 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ประเทศ 
ประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สหรัฐอเมริกา 50 12.50 
เยอรมนี 46 11.50 
สหราชอาณาจักร 44 11.00 
รัสเซีย 23 5.75 
ญี่ปุ่น 20 5.00 
ฟิลิปปินส์ 15 3.75 
สวิสเซอร์แลนด์ 17 4.25 
ฝรั่งเศส 16 4.00 
เกาหลีใต้ 16 4.00 
อิตาลี 15 3.75 
อิสราเอล 12 3.00 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 11 2.75 
เดนมาร์ก 9 2.25 
นิวซีแลนด์ 8 2.00 
ออสเตรเลีย 8 2.00 
ฟินแลนด์ 8 2.00 
บราซิล 7 1.75 
มาเลเซีย 7 1.75 
เซอร์เบีย 5 1.25 
จีน 5 1.25 
บังกลาเทศ 5 1.25 
ตุรกี 4 1.00 
นอร์เวย์ 4 1.00 
ไต้หวัน 4 1.00 
แคนาดา 4 1.00 
ไนจีเรีย 4 1.00 
ปารากวัย 4 1.00 
เคนยา 4 1.00 
แอฟริกาใต้ 4 1.00 
ไอซ์แลนด์ 4 1.00 
เมก็ซิโก 4 1.00 
อาร์เจนติน่า 4 1.00 
โคลัมเบีย 3 0.75 
อินเดีย 3 0.75 
กัมพูชา 3 0.75 
รวม 400 100.00  



33 

 

4. จ านวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญเ่ดินทางมาประเทศไทย 2-5 ครั้ง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.25 รองลงมาเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50  

ตารางท่ี 4.3 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน จ านวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทย 
จ านวนครั้งที่เดินทางมา 

ประเทศไทย 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ครั้งแรก 118 29.50 
2-5 ครั้ง 229 57.25 
6-10 ครั้ง 38 9.50 
มากกว่า 10 ครั้งข้ึนไป 15 3.75 
รวม 400 100.00 

5. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1155 จ านวน 285 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 71.25 และเลือกใช้หมายเลขโทรศัพท์ 191 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว
ไมท่ราบหมายเลขโทรศัพท์ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 

ตารางท่ี 4.3 (5) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพท์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

191 34 8.50 
1155 285 71.25 
ไม่ทราบ 81 20.25 
รวม 400 100.00 

 

6. การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่รับรู้ว่ามีต ารวจท่องเที่ยวในประเทศไทย (เพื่อคอยดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว) 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีต ารวจท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวน 358 คน  
คิดเป็นร้อยละ 89.50 และไม่รับรู้ว่ามีต ารวจท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.50 

ตารางที่ 4.3 (6) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่รับรู้ว่ามีต ารวจท่องเที่ยวในประเทศไทย 
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่รับรู้ว่ามี 

ต ารวจท่องเที่ยวในประเทศไทย 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับรู้ว่ามีต ารวจท่องเที่ยว 358 89.50 
ไมร่ับรู้ว่ามีต ารวจท่องเที่ยว 42 10.50 
รวม 400 100.00 
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ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ตารางท่ี 4.3 (7) แสดงข้อมูลระดับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ การอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.40 0.56 88.00 

ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ การอ านวยความสะดวก 4.43 0.52 88.60 
1. You know the role of the 
Tourist Police in providing 
convenience /safety services to 
tourists. 
1. ท่านทราบบทบาทหน้าท่ีของต ารวจ
ท่องเที่ยวด้านการบริการอ านวยความ
สะดวก/ดูแลความปลอดภยัให้กับ
นักท่องเที่ยว  
您了解旅游警察有关为游

客提供便利/安全服务方面

的义务。 

จ านวน 173 216 11 0 0 4.41 0.54 88.20 
ร้อยละ 43.25 54.00 2.75 0.00 0.00 

2.You always see the tourist 
police patrolling and meeting 
tourists regularly. 
2.ท่านพบเห็นต ารวจท่องเที่ยวออก
ตรวจตราและพบปะนักท่องเที่ยวอย่าง
สม่ าเสมอ 
您经常注意到旅游警察定

期巡逻和会见游客。 

จ านวน 132 247 21 0 0 4.28 0.55 85.60 
 ร้อยละ 33.00 61.75 5.25 0.00 0.00 

3.The Tourist Police can 
answer/clarify doubts/provide 
advice/help solveproblems for 
tourists effectively. 
3.ต ารวจท่องเที่ยวสามารถตอบค าถาม/
ช้ีแจงข้อสงสัย/ให้ค าแนะน า/ช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
旅游警察能够为游客有效

地回答问题、解答疑问、

提供建议、帮助解决 

问题。 

จ านวน 91 305 4 0 0 4.22 0.44 84.40 
 

ร้อยละ 22.75 76.25 1.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 4.3 (7) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

4.The tourist police have a 
service point/report incident 
in all your travelling area. 
4.ต ารวจท่องเที่ยวมีจุดบริการ/รับ
แจ้งเหตุ ครอบคลมุในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ท่านไป   
在您旅游的景点范围内

，旅游警察设有服务、

事件报告点 

จ านวน 248 140 12 0 0 4.59 0.55 91.80 
 ร้อยละ 62.00 35.00 3.00 0.00 0.00 

5.The Tourist Police can 
help/solve the tourist problems 
quickly and promptly. 
5.ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเข้า
ช่วยเหลือ/แกไ้ขปัญหาให้กับ
นักท่องเที่ยวด้วยความรวดเร็วและ
ทันท่วงที 
旅游警察可以快速和

及时地帮助、解决游

客的问题 

จ านวน 266 128 6 0 0 4.65 0.51 93.00 
 ร้อยละ 66.50 32.00 1.50 0.00 0.00 

ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.36 0.59 87.20 
6.You feel safe from physical 
attacks while traveling in 
Thailand. 
6.ท่านรู้สึกปลอดภัยจากการถูก
ประทุษร้ายร่างกายในขณะ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
在泰国旅行时，您感到

安全、不会受到人身攻

击。 

จ านวน 195 198 7 0 0 4.47 0.53 89.40 
 ร้อยละ 48.75 49.50 1.75 0.00 0.00 

7.The tourist police can be a 
resort or help tourists from 
being cheat from the merchant. 
7.ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นท่ี
พึ่งหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ไม่ให้ถูกเอารดัเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบการ 
旅游警察可以信任并

帮助游客免受经营者

的欺诈 

จ านวน 122 276 2 0 0 4.30 0.47 86.00 
 ร้อยละ 

 
30.50 69.00 0.50 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 4.3 (7) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

8.When an accident occurs, the 
tourist police can help the 
tourists quickly and promptly. 
8.เมื่อมีอุบัติเหตุ/อุบัติภัยเกิดขึ้น 
ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที 
发生事故时，旅游警察

能够快速、及时地帮助

游客。 

จ านวน 234 157 9 0 0 4.56 0.54 91.20 
 ร้อยละ 58.50 39.25 2.25 0.00 0.00 

9.The tourist police have 
warned tourists to be cautious 
when entering high-
risk/dangerous areas. 
9.ต ารวจท่องเที่ยวมีการแจ้งเตือนให้
นักท่องเที่ยวระมัดระวังการเข้าไปใน
พื้นที่จุดเสี่ยง/จุดอันตราย 
旅游警察提示游客在进

入高风险地区时提高警

惕 

จ านวน 153 136 111 0 0 4.11 0.81 82.20 
 ร้อยละ 38.25 34.00 27.75 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 
88.00 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ การอ านวยความสะดวก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 โดยนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือ/
แก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
             ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเมื่อมีอุบัติเหตุ/อุบัติภัยเกิดขึ้น ต ารวจ
ท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็น
ร้อยละ 91.20 

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งการให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ตารางท่ี 4.3 (8) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 
การให้บริการ การอ านวยความสะดวก 

4.43 0.52 88.60 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.36 0.59 87.20 

รวม 4.40 0.56 88.00 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง   
1. ต้องการให้พูดภาษาอังกฤษได้ (Need to speak English) 
2. ทุกอย่างดีสมบูรณ์แบบ (Everything is perfect) 
3. ต ารวจท่องเที่ยวไม่ควรอยู่ในส านักงาน ควรมีการตรวจตราบริเวณแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

(Tourist Police should not be only available in their office.  They need to have patrol 
around tourist hotspot too.) 

4. ฉันยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับบริการของต ารวจท่องเที่ยว (I still do not know about the 
services of the Tourist Police.) 

5. ฉันหวังว่าต ารวจจะช่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (I wish the police 
were more safe with tourists.) 

6. ฉันต้องการเดินทางอย่างมีความสุขและปลอดภัย (楽しく安全に旅行したい

です。) 
7. เพ่ิมจุดให้บริการนักท่องเที่ยว (Add more service points for tourists.) 
8. ต้องการให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (I would like there to be a 

publicity sign to advise when there is an emergency.) 
9. ต้องการให้ต ารวจดูแลนักท่องเที่ยวทุกพ้ืนที่ (I want the police to take care of 

tourists in every area.) 
10. ต้องการให้ต ารวจท่องเที่ยวลาดตระเวนและพบปะนักท่องเที่ยวเป็นประจ า             

(I want tourist police patrolling and meeting tourists regularly) 
11. ฉันต้องการต ารวจท่องเที่ยว / ฉันจะโทรหาพวกเขา ขอบคุณค่ะ  (I need the 

police, I would / will call them. Thanks you) 
12.  นักท่องเที่ยวส่วนมากอยู่บริ เวณป่าตอง (More visit required for tourists 

around PA Tong) 
13. ต ารวจบริการดีเยี่ยม และต้องการให้ต ารวจท าความสะอาดชายหาดเป็นประจ า มัน

มีขยะมากมายและมีขยะพลาสติกบนชายหาด (Please ask the police to do regular beach 
clean ups. Theres to much litter+ plasticsan the beach ! But great service) 

14. ต ารวจท่องเที่ยวควรปรากฏตัวอยู่ในสายตาของนักท่องเที่ยวเสมอ ในสถานที่ที่
นักท่องเที่ ยวไปรวมตัวกัน (Tourists police should always be visible in the eyes of tourists, 
meaning they should have posts in places where tourists flock and gather.)  
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15. ต ารวจท่องเที่ยวควรเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Tourist police 
should learn more in English communication) 

16. ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับต ารวจท่องเที่ยว ฉันคิดว่าเขาคงท างานได้ดี เพราะฉันไม่เห็นบ่อย 
น่าจะหมายความว่าต ารวจท่องเที่ยวท างานดีมาก (I don't know about tourist police honestly.  
I think they works well because I don't see often which means very good.) 

17. ควรเพ่ิมจ านวนต ารวจท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น (To the touristical 
places deserves more Police. The number of the tourism police should be increase.) 

3. แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว
ที่ไม่พึงปรารถนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 700 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 51.29 

และเพศชาย จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 48.71  

ตารางท่ี 4.4 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 341 48.71 
หญิง 359 51.29 
รวม 700 100.00 

2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57

รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43 
ตารางท่ี 4.4 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 21 ป ี 24 3.43 
ระหว่าง 21-30 ปี 132 18.86 
ระหว่าง 31-40 ปี 200 28.57 
ระหว่าง 41-50 ปี 192 27.43 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 152 21.71 
รวม 700 100.00 
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3. อาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 33.28 

รองลงมามีอาชีพรับจ้าง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 

ตารางท่ี 4.4 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ว่างงาน 42 6.00 
เกษตรกรรม 63 9.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 149 21.29 
รับจ้าง 182 26.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 233 33.28 
อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) 31 4.43 
รวม 700 100.00 

4. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  305 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.57 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 21.14 

ตารางท่ี 4.4 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 25 3.57 
มัธยมศึกษาตอนต้น 72 10.29 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 148 21.14 
อนุปริญญา/ปวส. 94 13.43 
ปริญญาตรี 305 43.57 
สูงกว่าปริญญาตรี 56 8.00 
รวม 700 100.00 

5. รายได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้ 10,001–20,000 บาท จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.00 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 23.86 

ตารางท่ี 4.4 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน รายได้ 
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  121 17.28 
10,001-20,000 บาท 266 38.00 
20,001-30,000 บาท 167 23.86 
30,001 บาทขึ้นไป 146 20.86 
รวม 700 100.00 
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6. ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 614 คน คิดเป็นร้อยละ 87.72

รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 9.71 

ตารางท่ี 4.4 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ศาสนา 
ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

พุทธ 614 87.72 
คริสต์ 68 9.71 
อิสลาม 14 2.00 
อศาสนิกชน 4 0.57 
รวม 700 100.00 

7. สถานภาพสมรส 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 52.14 

รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 38.58 

ตารางท่ี 4.4 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 270 38.58 
แต่งงานแล้ว  365 52.14 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 43 6.14 
คู่สมรสเสียชีวิต 22 3.14 
รวม 700 100.00 

8. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดพ้ืนที่ชั้นใน จ านวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 64.43 

และอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 35.57 

ตารางท่ี 4.4 (8) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ลักษณะที่อยู่อาศัย 
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 249 35.57 
จังหวัดพ้ืนที่ชั้นใน 451 64.43 
รวม 700 100.00 
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9. ชนชาติคนต่างด้าวส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 
คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนมากเป็นชาวเมียนมา จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.71 รองลงมาเป็นชาวกัมพูชา จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 28.29  

ตารางท่ี 4.4 (9) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ประเทศ 
ประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

กัมพูชา 198 28.29 
ลาว 154 22.00 
เมียนมา 306 43.71 
จีน 41 5.86 
อ่ืน ๆ 1 0.14 
รวม 700 100.00  

ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

ตารางที่ 4.4 (10) แสดงข้อมูลระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าว
ที่ไม่พึงปรารถนา 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 4.27 0.75 85.40 
ด้านการป้องกัน 4.23 0.75 84.60 
1. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีความ
เข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคล 
และยานพาหนะทุกประเภทที่ผา่น
เข้า-ออกราชอาณาจักรในช่องทาง
อนุญาต 

จ านวน 308 300 92 0 0 4.31 0.69 86.20 
ร้อยละ 44.00 42.86 13.14 0.00 0.00 

2. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการน า
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมา
ใช้ในการตรวจสอบและสกัดกั้น การ
ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย 

จ านวน 271 307 122 0 0 4.21 0.72 84.20 
ร้อยละ 38.71 43.86 17.43 0.00 0.00 

3. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ หรือ
แหล่งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว
อย่างสม่ าเสมอ 

จ านวน 316 217 167 0 0 4.21 0.80 84.20 
ร้อยละ 45.14 31.00 23.86 0.00 0.00 

4. ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไม่ใหห้ลงเช่ือ
ให้ความร่วมมือกับกลุ่มขบวนการ
น าพาคนต่างด้าว 

จ านวน 254 296 150 0 0 4.15 0.75 83.00 
ร้อยละ 36.29 42.28 21.43 0.00 0.00 

5. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการไป
ตรวจสอบบา้นพักอาศัย โรงแรม  
ที่มีการรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศยั 

จ านวน 333 214 153 0 0 4.26 0.79 85.20 
ร้อยละ 47.57 30.57 21.86 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.4 (10) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

6. ต ารวจตรวจคนเขา้เมืองมีการประสาน
ขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนใน
การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดเกี่ยวกบั
การลักลอบหลบหนเีข้าเมืองโดยผดิ
กฎหมาย 

จ านวน 284 298 118 0 0 4.24 0.72 84.80 
ร้อยละ 

 
40.57 42.57 16.86 0.00 0.00 

ด้านการปราบปราม 4.30 0.74 86.00 
7. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการจบักุม
คนต่างด้าวท่ีกระท าผิดกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 

จ านวน 327 253 119 1 0 4.29 0.75 85.80 
ร้อยละ 46.72 36.14 17.00 0.14 0.00 

8. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการกวดขัน
จับกุมคนต่างด้าวท่ีลักลอบหลบหนีเข้า
เมือง รวมถึงการลักลอบการท างาน 

จ านวน 326 262 112 0 0 4.31 0.73 86.20 
ร้อยละ 46.57 37.43 16.00 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 โดย
มีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการป้องกัน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุด
ในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคล และยานพาหนะทุกประเภท
ที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักรในช่องทางอนุญาตมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 

ด้านการปราบปราม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 โดยประชาชนมีความเชื่อมั่น
สูงสุดในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง รวมถึง
การลักลอบการท างาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 

ด้านการผลักดันคนต่างด้าว ไม่มีการเก็บข้อมูลเนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ชาวต่างด้าวที่ลักลอบ
เข้าเมืองและตกค้างในประเทศไทยนั้น ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบ ผ่อนผันให้
คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นกรณีพิเศษ ด้วยเหตุนี้รายงานวิจัยนี้จึงไม่ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลส่วนนี้ตามนโยบายผ่อนผันของรัฐบาล 

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาอยู่ใน
ระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามท้ังด้านการป้องกันและด้านการปราบปราม 

ตารางที่ 4.4 (11) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน 
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการป้องกัน 4.23 0.75 84.60 
ด้านการปราบปราม 4.30 0.74 86.00 

รวม 4.27 0.75 85.40 
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ส่วนที่ 3 ประเด็นที่ประชาชนไม่ม่ันใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
ประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์ 
1. การรับสินบนเพื่อให้แรงงานต่าวด้าวเข้ามาแพร่เชื้อในประเทศ 
2. การเรียกรับสินบน ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้าราชการบางรายแสวงหาผลประโยชน์ 
3. ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองหละหลวมเกิดช่องว่างในการทุจริต

เพ่ือน าคนเข้าเมืองผิดกฏหมาย 
ประเด็นด้านบริหารจัดการพื้นที่ 
1. ลงตรวจสอบพื้นท่ีไม่ทั่วถึง ท าให้มีการหลบหนีเข้ามาช่องทางธรรมชาติ 
2. การปล่อยปละละเลยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 

1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมกันทุกจังหวัดน า  GIS มาใช้ น าระบบ Data 
Analysis มาใช้เพ่ือให้ทราบจ านวนต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายให้ชัดเจน 

2. ท าอย่างไรให้คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาให้มีทะเบียนประวัติให้ชัดเจนและ
ถูกต้อง หากเกิดคดีอาชญากรรมสามารถติดตามตัวได้ 

4. แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 700 คน เป็นเพศชาย จ านวน 407 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.14 และเพศหญิง จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 

ตารางท่ี 4.5 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 407 58.14 
หญิง 293 41.86 
รวม 700 100.00 

2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 21–30 ปี จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 40.86 

รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน  236 คน คิดเป็นร้อยละ 33.71 

ตารางท่ี 4.5 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี 23 3.28 
ระหว่าง 21-30 ปี 286 40.86 
ระหว่าง 31-40 ปี 236 33.71 
ระหว่าง 41-50 ปี 93 13.29 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 62 8.86 
รวม 700 100.00 
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3. ประเทศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากเดินทางจากเมียนมา จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57 

รองลงมาเดินทางมาจากลาว จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71 

ตารางท่ี 4.5 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ประเทศ 
ประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกาหลีใต้ 9 1.29 
ลาว 152 21.71 
เคนยา 2 0.29 
เดนมาร์ก 1 0.14 
เนเธอรแ์ลนด์ 1 0.14 
เนปาล 2 0.29 
เบลเยี่ยม  2  0.29 
เมียนมา 214 30.57 
เยอรมนี 4 0.57 
เวียดนาม 13 1.86 
แคนาดา 4 0.57 
แอฟริกาใต้ 7 1.00 
โปแลนด์ 2 0.29 
ไต้หวัน 2 0.29 
ไอร์แลนด์ 4 0.57 
กรีซ 1 0.14 
กัมพูชา 132 18.86 
คูเวต 1 0.14 
จอร์เจีย 1 0.14 
จอร์แดน 1 0.14 
ซิมบับเว 2 0.29 
ญี่ปุ่น 10 1.43 
ตุรกี 4 0.57 
นอร์เวย์ 4 0.57 
นิวซีแลนด์ 1 0.14 
ฝรั่งเศส 11 1.57 
บังกลาเทศ 1 0.14 
ฟิลิปปินส์ 20 2.85 
มาเลเซีย 4 0.57 
รัสเซีย 1 0.14 
สเปน 4 0.57 
สวิสเซอร์แลนด์ 2 0.29 
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ตารางท่ี 4.5 (3) (ต่อ) 
ประเทศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สวีเดน 3 0.43 
สหราชอาณาจักร 10 1.43 
สหรัฐอเมริกา 13 1.86 
จีน 20 2.85 
สิงคโปร์ 4 0.57 
ออสเตรเลีย 5 0.71 
อิตาลี 9 1.29 
อินเดีย 9 1.29 
อินโดนีเซีย 4 0.57 
อียิปต์ 2 0.29 
ฮ่องกง 2 0.29 
รวม 700  100.00  

4. จ านวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญเ่ดินทางมาประเทศไทยระหว่าง 2–5 ครั้ง จ านวน 425 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.71 รองลงมาเดินทางมาครั้งแรก จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86  

ตารางท่ี 4.5 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน จ านวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทย 
จ านวนครั้งที่เดินทาง 

มาประเทศไทย 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ครั้งแรก 160 22.86 
2-5 ครั้ง 425 60.71 
6-10 ครั้ง 94 13.43 
มากกว่า 10 ครั้งข้ึนไป 21 3.00 
รวม 700 100.00 

5. ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 523 คน คิดเป็นร้อยละ 74.71 รองลงมา

นับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 

ตารางท่ี 4.5 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ศาสนา 
ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

พุทธ 523 74.71 
คริสต์ 130 18.57 
อิสลาม 26 3.72 
อ่ืนๆ  21 3.00 
รวม 700 100.00 
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6. สถานภาพสมรส 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 

รองลงมามีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 

ตารางท่ี 4.5 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 385 55.00 
แต่งงานแล้ว  293 41.86 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 15 2.14 
คู่สมรสเสียชีวิต 7 1.00 
รวม 700 100.00 

7. วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เดินทางมาเพ่ือท างาน/รับจ้าง จ านวน 452 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.57 รองลงมาเดินทางมาเพ่ือท่องเที่ยว จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 12.72 

ตารางท่ี 4.5 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทย 
วัตถุประสงค์ของ 

การเดินทางมาประเทศไทย 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่องเที่ยว 89 12.72 
ท างาน/รับจ้าง 452 64.57 
ท าธุรกิจ/ค้าขาย 84 12.00 
เยี่ยมญาติ 46 6.57 
อ่ืนๆ 29 4.14 
รวม 700 100.00 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 

ตารางที่ 4.5 (8) แสดงข้อมูลระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 4.22 0.71 84.40 
Facility (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) ပ ံ့ပ  ိုးမှုမ  ိုး 4.29 0.68 85.80 

1.You can search for the location 
of the immigration agency in 
navigation applications such as 
Google Maps, etc. 
1.สามารถสืบค้นสถานทีต่ั้งของหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ในแอปพลิเคชันน า
ทาง เช่น Google Maps เป็นต้น 
၁။ လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရရြီးဌာနတညရ်နရာြ ို 

ဂူဂယရ် မပ ိုြ ဲ့သ ို ဲ့ရသာ အပလ ရြြီးရှငြ်ီး ြငဲ့ ်

ရှာရြွေန ိုငသ်ည။် 

จ านวน 374 261 65 0 0 4.44 0.66 88.80 
ร้อยละ 

 
53.43 37.28 9.29 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.5 (8) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

2.There are various channels 
for disseminating the 
information from the 
immigration services.  
2.มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู 
การให้บริการของด่านตรวจคนเขา้
เมืองที่หลากหลาย 
၂။လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရရြီးလိုပ်ငနြ်ီးရ ာငတ်ာ

သတငြ်ီးအချြအ်လြ်မျာြီးြ ို 

နညြ်ီးလမ်ြီးရပေါငြ်ီးစ ို ြငဲ့ ်

 ြန ဲ့ရ်ဝရပြီးလျြရ်ှ ပေါသည။် 

จ านวน 275 326 99 0 0 4.25 0.69 85.00 
ร้อยละ 39.29 46.57 14.14 0.00 0.00 

3.There are adequate facilities 
for people such as toilets, 
seating areas for visitors, 
drinking water, internet 
access, special channels for 
the disable, and ramps for 
wheelchairs, etc. 
3.มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ
ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ เช่น 
ห้องน้ า ที่น่ังพักส าหรับผู้มาติดต่อ 
น้ าดื่ม อินเทอร์เนต็ ช่องทางพิเศษ
ส าหรับผู้พิการ ทางลาดส าหรับ
รถเข็นคนพิการ เป็นต้น 
၃။  ပညဲ့စ် ိုလ ိုရလာြ်ရသာ ဝနရ် ာ 

ငမ်ှုမျာြီးရပြီးထာြီးပေါသည။် ဥပမာ။ အ မ်သာ၊ 

လာရရာြ်သမူျာြီးထ ိုငရ်နထ် ိုငခ် ိုတနြ်ီးမျာြီး၊ 

ရသာြ်ရရ၊ အငတ်ာနြ်၊ 

မသနစ်ွေမ်ြီးသမူျာြီးအတွေြ် 

ဦြီးစာြီးရပြီးရနရာမျာြီး၊ 

ဝှ ြီးချ အသ ိုြီး ပြုသမူျာြီးအတွေြလ်မ်ြီးမျာြီး။ 

จ านวน 299 319 82 0 0 4.31 0.67 86.20 
ร้อยละ 

 
42.71 45.57 11.72 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.5 (8) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

4.There are various channels to 
give the opinions and voices 
directly such as, via Line 
application, website, E-mail, by 
phone, and in the hearing box, etc. 
4.มีช่องทางรับฟังความคดิเห็นที่หลากหลาย
และมีช่องทางที่สามารถติดต่อ หัวหน้า
หน่วยงานเพื่อแสดงความคดิเห็น หรือ
ร้องเรียนได้โดยตรง เช่น ทางแอปพลิเคชัน 
Line ทางเว็บไซต์ ทาง E-mail ทางโทรศัพท์ 
ตู้รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
၄။ မ မ တ ို ဲ့၏အကြ  ပြုချြ်မျာြီးြ ို 

တင ်ပန ိုငရ်သာနညြ်ီးလမ်ြီးမျာြီးနငှ်ဲ့ 

တာဝနရ်ှ ပိုဂ္ ြုလ်မျာြီးထ သ ို ဲ့ မ မ တ ို ဲ့၏ အကြ  ပြုချြ် 

(သ ို ဲ့) တ ိုငက်ြာြီးချြ်မျာြီးြ ို တ ိုြ်ရ ိုြ် ြ်သွေယ ်

တင ်ပန ိုငပ်ေါသည။် လ ိုငြ်ီးအပလ ရြြီးရှငြ်ီး၊ 

ဝြ်  ိုြ်၊ အ ြီးရမြီး၊ ြိုနြ်ီး အစသ ြင်ဲ့ 

အကြ  ပြုလ ာရပြီးပ ို ဲ့န ိုငသ်ည်ဲ့ 

နညြ်ီးလမ်ြီးမျာြီးရှ ပေါသည။် 

จ านวน 207 343 150 0 0 4.08 0.71 81.60 
ร้อยละ 29.57 49.00 21.43 0.00 0.00 

5.There are screening measures, 
distancing in service, and provide 
the alcohol gel for the people, etc 
5.มีมาตรการตรวจคัดกรอง การเวน้
ระยะห่างในการเข้ารบับริการ รวมถึง 
มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ เป็นตน้ 
၅။ ြျနြ်ီးမာရရြီးြနဦြီးစစ်ရ ြီးမှု၊ 

သတ်မှတ်ထာြီးရသာ အြွောအရဝြီးထာြီးရှ မှုနငှ ်

အရြ်ပျ ဂျ လ် 

မျာြီးြ ိုဌာနတွေင ်ပင ်ငထ်ာြီးရှ ပေါသည။်  

จ านวน 350 261 89 0 0 4.37 0.70 87.40 
ร้อยละ 50.00 37.29 12.71 0.00 0.00 

Staff / Personnel (ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร) အရ ရ  /ဝန်ထမ်ိုးမ  ိုး 4.26 0.71 85.20 

6.The Immigration Police provide 
service with enthusiasm, speed, 
and politeness. 
6.ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองให้บริการ 
ด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว            
มีความสภุาพ 
၆။ လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရရြီးရ ဝနထ်မ်ြီးမျာြီးမှ 

စ တ်အာြီးထြ်သနစ်ွော လျငလ်ျင ်မန ်မန ်

ယဉ်ယဉ်ရြျြီးရြျြီး ြင်ဲ့ 

ဝနရ် ာငမ်ှုမျာြီးရပြီးရနပေါသည။် 

จ านวน 286 298 114 2 0 4.24 0.73 84.80 

ร้อยละ 40.86 42.57 16.29 0.28 0.00 
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ตารางที่ 4.5 (8) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

7. The immigration police can 
communicate to provide advice, 
service, and answer questions 
accurately, clearly, and reliable. 
7.ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมี
ความสามารถ ในการสื่อสาร  เพื่อให้
ค าแนะน า บริการ ตอบข้อสงสัยได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ  
၇။ 

လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရရြီးရ ဝနထ်မ်ြီးမျာြီးအရန ြ

င်ဲ့ အကြ ဉာဏမ်ျာြီးရပြီး ခငြ်ီး၊ သ ရှ လ ိုရသာ 

အချြ်အလြ်မျာြီးြ ို 

တ ြျမှနြ်နစ်ွောရ ြကြာြီး ခငြ်ီးမျာြီး 

ရ ာငရ်ွေြ်ရနပေါသည။် 

จ านวน 287 306 107 0 0 4.26 0.71 85.20 
ร้อยละ 41.00 43.71 15.29 0.00 0.00 

8.The immigration police act 
with integrity, without 
expecting anything in return. 
8.ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติ
หน้าท่ี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
၈။ 

လူဝငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရရြီးရ ဝနထ်မ်ြီးမျာြီးအရန ြ

င်ဲ့ တနစ် ိုြီးလြ်ရ ာငရ်မ ာြ် ိုြီး ခငြ်ီးမရှ ပ  

မ မ ၏တာဝနမ်ျာြီးြ ို 

ရ ို ြီးသာြီးစွောထမ်ြီးရ ာငလ်ျြ် ရှ ပေါသည။် 

จ านวน 294 305 101 0 0 4.28 0.70 85.60 
ร้อยละ 42.00 43.57 14.43 0.00 0.00 

Service Process (ด้านกระบวนการให้บริการ) ဆဆ ငမ်ှုလ ပ်ငန်ိုးအဆငံ့ ် 4.11 0.73 82.20 

9.The service is convenient 
and complete at one point 
(One Stop Service). 
9.การใหบ้ริการมคีวามสะดวก เบ็ดเสรจ็ 
ณ จดุเดยีว (One Stop Service) 
၉။ တရနရာထ ပပ ြီး ပည်ဲ့စ ိုပပ ြီး လွေယြ်ူစွော 

ရ ာငရ်ွေြ်န ိုငပ်ေါသည။် 

จ านวน 294 282 124 0 0 4.24 0.73 84.80 
ร้อยละ 42.00 40.29 17.71 0.00 0.00 

10.There is a clearly directory 
board to display the services 
points.  
10.มีการจัดแสดงแผนผังจุด
ให้บริการของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
၁၀။ သြ်  ိုငရ်ာဝနရ် ာငမ်ှု ရနရာတ ိုငြ်ီးြ ို 

ရညည် နြ်ီးသငပ်ိုနြ်ီးရပေါ်တွေင ်

ရှငြ်ီးရငှြ်ီးလငြ်ီးလငြ်ီး ထငသ်ာ မငသ်ာ 

 ပသထာြီးပေါသည။် 

จ านวน 261 312 127 0 0 4.19 0.72 83.80 

ร้อยละ 37.29 44.57 18.14 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.5 (8) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

11.There is a flowchart explaining 
the process and service duration. 
11.มีผังอธิบายขั้นตอนและระยะเวลาของ
การให้บริการ 
၁၁။ လိုပ်ငနြ်ီးရ ာငတ်ာမျာြီး၏အ င်ဲ့လ ိုြ်နငှ်ဲ့ 

ကြာ မင်ဲ့ချ နမ်ျာြီးြ ို အမျာြီး ပညသ် ူ

လွေယြ်ူစွောသ  မငန် ိုငရ်န ်

ရညည် နြ်ီးသငပ်ိုနြ်ီးရပေါ်တွေင ် ပထာြီးပေါသည။် 

จ านวน 243 325 132 0 0 4.16 0.72 83.20 
ร้อยละ 34.71 46.43 18.86 0.00 0.00 

12.There is a service manual via the 
information system which friendly 
use. Additionally, people can scan 
the QR Code to access the service 
manual.    
12.มีการจัดท าคู่มือการรับบริการผ่าน 
ระบบสารสนเทศท่ีเข้าใจง่าย ผูม้าติดต่อ 
สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงคู่มือ
การรับบริการผ่านระบบสารสนเทศ 
၁၂။ အမျာြီး ပညသ်လူွေယြ်ူစွော 

အသ ိုြီး ပြုနာြီးလညန် ိုငရ်သာ 

ဝနရ် ာငမ်ှုလြ်စွေ မျာြီးထာြီးရှ ရပြီးသည်ဲ့အ ပင ်QR 

ြိုဒ ်ြင်ဲ့လညြ်ီး ြိုနြ်ီးမှတ င်ဲ့ြတ်ရှုန ိုငရ်အာင ်

စ စဉ်ထာြီးပေါသည။် 

จ านวน 214 266 220 0 0 3.99 0.79 79.80 

ร้อยละ 30.57 38.00 31.43 0.00 0.00 

13.There is an information desk for 
supporting the documents before 
entering the service. 
13.มีการตั้งจุดบริการตรวจค าร้องและ 
เอกสารประกอบค าร้องก่อนเข้ารบับริการ 
၁၃။ စ ိုစမ်ြီးရန ်ဌာနထာြီးရှ ၍ 

လ ိုအပ်ရသာစာရွေြ်စာတမ်ြီး 

အချြ်အလြ်မျာြီးြ ို 

ြနဦြီးစစ်ရ ြီးရပြီးပေါသည။်  

จ านวน 250 324 126 0 0 4.18 0.71 83.60 

ร้อยละ 35.71 46.29 18.00 0.00 0.00 

14.There is an online queue 
booking in advance that can 
classify the types of services. 
14.มีระบบจองคิวออนไลนล์่วงหนา้ที่ 
สามารถจ าแนกประเภทของการให้บริการ 
၁၄။ မ မ ၏ လ ိုအပ်ရသာ ဝနရ် ာငမ်ှုမျာြီးအတွေြ် 

အွေနလ် ိုငြ်ီးစနစ် ြင်ဲ့ ကြ ြုတငန် ပေါတ်ယ၍ူရပေါသည။် 

จ านวน 175 319 206 0 0 3.96 0.74 79.20 
ร้อยละ 25.00 45.57 29.43 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.5 (8) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

15.There is a system to notify 
the foreigners in advance for 
the next time. 
15.มีระบบการแจ้งเตือนให้คนต่าง
ด้าว ทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลา
การเข้ารับ บริการครั้งต่อไป 
၁၅။ မ မ ၏ ရနာြရ်ြ်ချ နြ်ီးမတ ိုငခ်င ်

ကြ ြုတင၍် သတ ရပြီးရသာ စနစ်ရှ ပေါသည။် 

จ านวน 193 339 168 0 0 4.04 0.72 80.80 

ร้อยละ 27.57 48.43 24.00 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาตจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน 
ดังนี้ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นสามารถสืบค้นสถานที่ตั้งของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ในแอปพลิเคชัน
น าทาง เช่น Google Maps เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.80 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 

ด้านกระบวนการให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นการให้บริการมีความสะดวก เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80  

ประเด็นที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ มีระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าที่สามารถ
จ าแนกประเภทของการให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20 

ตารางที่ 4.5 (9) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการ
ตรวจอนุญาต 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.29 0.68 85.80 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 4.26 0.71 85.20 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.11 0.73 82.20 

รวม 4.22 0.71 84.40 

ส่วนที่ 3 ประเด็นที่ประชาชนไม่ม่ันใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตรวจคนเข้าเมืองประเด็น
ด้านการสื่อสาร 

1. คนที่ท างานโต๊ะประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจและพูดได้คล่องในการท างาน บางคนเล่นเกมส์ 
พูดเล่นกัน และมีการรับประทานอาหารระหว่างท างาน (First thing is the people working in 
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information desk must understand and speak fluently and people working here , I can 
see some play game doing they work, kidding each other so much. And I can see they 
are eating between work.) 

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษไม่เก่ง โดยเฉพาะการตอบค าถาม (Guy officer not 
good in communicating especially for questions.) 

3. เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์สื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่ดี (The officers at the 
information desk communicate in English not to well.) 
 ประเด็นด้านการบริหารจัดการปัญหา 

1. บางครั้งปัญหาไม่ได้รับการจัดการอย่างสม่ าเสมอ ควรมีการหารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ที ่น ่า พึงพอใจทั้ งสองฝ่ าย  (Sometimes, Issues are not handled consistently then needs 
discussion to reach a satisfactory solution both sides.) 

2. ท าวีซ่า (Non-B visa) เขาไม่ให้เบอร์โทรไปถามหากได้รับการอนุมัติแล้ว ฉันต้องจัดสรร
เวลาและขับรถไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพียงเพื่อจะได้ยินว่ามันไม่ได้รับการอนุมัติ และจากนั้น
พวกเขาก็ให้หมายเลขโทรศัพท์กับฉันเพ่ือตรวจสอบใบสมัครของฉัน (Non-B visa, they did not 
give me the number to call to hear if has been approved.  So I had to schedule and 
drive to immigration just to hear that  it has not been approved and then only did they 
give me a number to call to check on my application.) 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ควรปรับปรุง  
1. ต้องการให้การประมวลผลทุกอย่างรวดเร็ว เพราะเวลาเป็นสิ่งส าคัญมาก และเราไม่ควร

รอทั้งวันเพ่ือท างานเล็กๆ น้อยๆ ให้เสร็จ (I want the processing everything must be fast. 
Because time is very important and we should wait whole day to complete every small 
work.) 

2. ต้องมีทิชชู่และสบู่ในห้องน้ า (Must have tissue and soap in the toilet.) 
3. ให้วีซ่ามีอายุยาวนานขึ้น และยกเลิกระยะเวลาทบทวน 15 วัน (Give longer visas 

and scrap the 15 days review period.) 
4. โดยภาพรวม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในหน้างาน ขอบคุณส าหรับบริการ  

(In overall, the immigration officers are during great jobs. Thanks for your services.) 
5. ฉันคิดว่าการรายงานตัว 90 วันไม่มีความจ าเป็น (I think that the 90 day report is 

not really needed.) 
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5. แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม   
ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 700 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 51.14 

และเพศชาย จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 48.86  

ตารางท่ี 4.6 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 342 48.86 
หญิง 358 51.14 
รวม 700 100.00 

2. อายุ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 24.57 

รองลงมามีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 

ตารางท่ี 4.6 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี 44 6.29 
ระหว่าง 21-30 ปี 148 21.14 
ระหว่าง 31-40 ปี 167 23.86 
ระหว่าง 41-50 ปี 172 24.57 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 169 24.14 
รวม 700 100.00 

3. อาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 26.43 รองลงมา

มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 22.57  

ตารางท่ี 4.6 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ว่างงาน 61 8.71 
เกษตรกรรม 128 18.29 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 123 17.57 
รับจ้าง 185 26.43 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 158 22.57 
อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) 45 6.43 
รวม 700 100.00 
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4. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  174 คน คิดเป็นร้อยละ 24.86 

รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 22.57 

ตารางท่ี 4.6 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 110 15.71 
มัธยมศึกษาตอนต้น 156 22.29 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 158 22.57 
อนุปริญญา/ปวส. 67 9.57 
ปริญญาตรี 174 24.86 
สูงกว่าปริญญาตรี 35 5.00 
รวม 700 100.00 

5. รายได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้ 10,001–20,000 บาท จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.00 รองลงมามีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 32.28 

ตารางท่ี 4.6 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน รายได้ 
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  226 32.28 
10,001-20,000 บาท 287 41.00 
20,001-30,000 บาท 121 17.29 
30,001 บาทข้ึนไป 66 9.43 
รวม 700 100.00 

6. ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 608 คน คิดเป็นร้อยละ 86.86 

รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 7.28 

ตารางท่ี 4.6 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ศาสนา 
ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

พุทธ 608 86.86 
คริสต์ 35 5.00 
อิสลาม 51 7.28 
ไม่มีศาสนา 6 0.86 
รวม 700 100.00 
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7. สถานภาพสมรส 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 54.71 

รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43 

ตารางท่ี 4.6 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 255 36.43 
แต่งงานแล้ว  383 54.71 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 41 5.86 
คู่สมรสเสียชีวิต 21 3.00 
รวม 700 100.00 

8. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล จ านวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.29 และอาศัยอยู่นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อนละ 37.71 

ตารางท่ี 4.6 (8) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ลักษณะที่อยู่อาศัย 
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล 436 62.29 
นอกชุมชนเมือง/นอกเขต
เทศบาล 

264 37.71 

รวม 700 100.00 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ตารางที่ 4.6 (9) แสดงข้อมูลระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

4.23 0.69 84.60 

ด้านการป้องกันยาเสพติด 4.26 0.67 85.20 
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจ ประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับยาเสพติด 

จ านวน 245 300 155 0 0 4.13 0.75 82.60 
ร้อยละ 35.00 42.86 22.14 0.00 0.00 

2. ครูต ารวจแดร์ เข้าไปสอน
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
ตามโครงการแดร์ประเทศไทย 
เพื่อให้ความรู้โทษภยัยาเสพตดิ 
วิธีการหลีกเลี่ยงและปฏเิสธท่ีจะ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

จ านวน 262 366 72 0 0 4.27 0.64 85.40 
ร้อยละ 37.43 52.29 10.28 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.6 (9) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจใหค้ าแนะน า และ
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการปอ้งกัน 
ป้องปราม ยาเสพติด 

จ านวน 299 319 82 0 0 4.31 0.66 86.20 
ร้อยละ 42.71 45.57 11.72 0.00 0.00 

4. เจ้าหน้าท่ีต ารวจใหค้ าแนะน า โดยให้
ความร่วมมือกับชุมชนในการป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิ 

จ านวน 253 295 152 0 0 4.14 0.75 82.80 
ร้อยละ 36.14 42.14 21.72 0.00 0.00 

5. เจ้าหน้าท่ีต ารวจใหค้ าแนะน า และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการแนะน าผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติดเขา้รับการบ าบัดฟื้นฟูกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 348 323 29 0 0 4.46 0.58 89.20 
ร้อยละ 

 
49.72 46.14 4.14 0.00 0.00 

ด้านการปราบปรามยาเสพติด 4.19 0.71 83.80 
6. เจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวน จับกุมผู้ค้า  
ผู้ลักลอบ ผู้ล าเลยีงยาเสพติดตาม
เส้นทางคมนาคมอย่างต่อเนื่อง 

จ านวน 252 299 149 0 0 4.15 0.74 83.00 

ร้อยละ 36.00 42.71 21.29 0.00 0.00 

7. เจา้หนา้ที่ต ารวจออกตรวจตรา สบืสวน 
และจับกุมผู้ค้า และผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

จ านวน 274 325 101 0 0 4.25 0.69 85.00 
ร้อยละ 39.14 46.43 14.43 0.00 0.00 

8. เจา้หนา้ที่ต ารวจขยายผลจับกมุผูล้ักลอบ
ค้ายาเสพติดทีข่นส่งผ่านระบบโลจสิติกส์ 
เช่น ไปรษณีย์ บริษัทขนส่งเอกชน เป็นต้น 

จ านวน 253 320 127 0 0 4.18 0.71 83.60 
ร้อยละ 

 
36.14 45.72 18.14 0.00 0.00 

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจขยายผลยดึทรพัย์สิน
ของผู้ค้ายาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
บ้าน รถ ท่ีดิน เป็นต้น 

จ านวน 288 319 93 0 0 4.28 0.68 85.60 
ร้อยละ 41.14 45.57 13.29 0.00 0.00 

10. เจ้าหน้าท่ีต ารวจขยายผลการจับกุม
ตัวการ/เครือข่าย/ผูม้ีอิทธิพลในคดียา
เสพติดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จ านวน 226 326 148 0 0 4.11 0.72 82.20 
ร้อยละ 32.29 46.57 21.14 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 
โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการป้องกันยาเสพติด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ค าแนะน า และความร่วมมือกับชุมชนในการแนะน าผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 

ด้านการปราบปรามยาเสพติด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจขยายผลยึดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง เช่น บ้าน 
รถ ที่ดิน เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60  

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามท้ังด้านการป้องกันยาเสพติดและด้านการปราบปรามยาเสพติด 
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ตารางที่ 4.6 (10) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการป้องกันยาเสพติด 4.26 0.67 85.20 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด 4.19 0.71 83.80 
  รวม 4.23 0.69 84.60 

ส่วนที่ 3 ประเด็นที่ประชาชนไม่เชื่อม่ันจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ประเด็นด้านกระบวนการจับกุม และขยายผล 

1. ยังมีติดยาเสพติดจ านวนมาก ยาเสพติดหาง่ายมาก 
2. ในชุมชนของฉันมีคนเสพยา ท าลายสิ่งของ ท าร้ายเพ่ือนบ้าน จับขังไว้ไม่เกิน 2-3 วัน 

วนแบบนี้ ใช้ชีวิตยากมาก 
3. ไม่เชื่อม่ันในส่วนของการจับกุมผู้มีอิทธิพล 
4. การจับกุมหลังแจ้งเรื่องมีผู้เสพติด ล่าช้ามาก บางครั้งแจ้งแล้วก็ไม่มา 
5. บางกรณีอาจไม่ขยายผลถึงผู้มีอิทธิพล  คงจับกุมเพียงผู้ขนหรือผู้ค้ารายย่อย 

 ประเด็นด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การลงพ้ืนที่ 
1. ภาพรวมยังไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีการรับรู้ข่าวสารจากการท างานของต ารวจ 
2. มีแต่ผู้น าชุมชนเข้ามาดู ไม่มีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
1. ให้ต ารวจท างานโดยไม่เห็นแก่ใครไม่ต้องเกรงกลัวนักการเมือง ผู้มีอิทธิพล ให้ระลึก

เสมอว่าเป็นผู้รักษากฎหมาย 
2. ปรับปรุงบทลงโทษผู้ค้าและต ารวจที่ทุจริตหรือใช้ช่องทางกฎหมายมาท าความเดือดร้อน

ใหก้ับประเทศและประชาชน 

6. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 700 คน เป็นเพศชาย จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 53.71 

และเพศหญิง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29 

ตารางท่ี 4.7 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 376 53.71 
หญิง 324 46.29 
รวม 700 100.00 

 



58 
 

2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

รองลงมามีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 

ตารางท่ี 4.7 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ป ี 19 2.71 
ระหว่าง 21-30 ปี 200 28.57 
ระหว่าง 31-40 ปี 210 30.00 
ระหว่าง 41-50 ปี 188 26.86 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 83 11.86 
รวม 700 100.00 

3. ระยะเวลาที่อยู่ชายแดนใต้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระยะเวลาอยู่อาศัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป 

จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาอาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่าง 1-10 ปี 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 

ตารางท่ี 4.7 (3) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ระยะเวลาที่อยู่ชายแดนใต้ 
ระยะเวลาที่อยู่ชายแดนใต ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระหว่าง 1-10 ปี 168 24.00 
ระหว่าง 11-20 ปี 140 20.00 
ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป 392 56.00 
รวม 700 100.00 

4. อาชีพ 
กลุ ่มตัวอย่างที ่ศ ึกษาส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 

รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14 

ตารางท่ี 4.7 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ว่างงาน 34 4.86 
เกษตรกรรม 112 16.00 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 176 25.14 
รับจ้าง 227 32.43 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 134 19.14 
อ่ืนๆ (ไม่ระบุ) 17 2.43 
รวม 700 100.00 
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5. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน  282 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.29 รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 30.14 

ตารางท่ี 4.7 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 22 3.14 
มัธยมศึกษาตอนต้น 41 5.86 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 101 14.43 
อนุปริญญา/ปวส. 211 30.14 
ปริญญาตรี 282 40.29 
สูงกว่าปริญญาตรี 43 6.14 
รวม 700 100.00 

6. รายได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.72 รองลงมามีรายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71 

ตารางท่ี 4.7 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน รายได้ 
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  73 10.43 
10,001-20,000 บาท 229 32.71 
20,001-30,000 บาท 299 42.72 
30,001 บาทขึ้นไป 99 14.14 
รวม 700 100.00 

7. ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 60.28 

รองลงมานับถือศาสนาพุทธ จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 29.86 

ตารางท่ี 4.7 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ศาสนา 
ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

พุทธ 209 29.86 
คริสต์ 69 9.86 
อิสลาม 422 60.28 
รวม 700 100.00 
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8. สถานภาพสมรส 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมา

มีสถานภาพโสด จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

ตารางท่ี 4.7 (8) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 238 34.00 
แต่งงานแล้ว  392 56.00 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 52 7.43 
คู่สมรสเสียชีวิต 18 2.57 
รวม 700 100.00 

9. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง/เขตเทศบาล จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 50.29 และ

อาศัยอยู่นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 49.71 

ตารางท่ี 4.7 (9) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ลักษณะที่อยู่อาศัย 
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล 352 50.29 
นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 348 49.71 
รวม 700 100.00 

ส่วนที่ 2 ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ 

ตารางที่ 4.7 (10) แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหนา้ที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 4.22 0.49 84.40 
ด้านการเฝ้าระวัง 4.25 0.52 85.00 

1.เจ้าหน้าท่ีต ารวจมสี่วนร่วมในกิจกรรม
การสร้างสังคมและความหลากหลายของ
วัฒนธรรมและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน 

จ านวน 140 520 40 0 0 4.14 0.49 82.80 
 ร้อยละ 20.00 74.29 5.71 0.00 0.00 

2.เจ้าหน้าท่ีต ารวจลงพื้นที่เพ่ือคุ้มครอง
ประชาชนและรักษาความปลอดภยั 
ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานท่ีราชการ  
ศาสนสถาน ตลาด ชุมชน และสถานรีถไฟ 
เป็นต้น 

จ านวน 255 416 29 0 0 4.32 0.55 86.40 
 ร้อยละ 36.43 59.43 4.14 0.00 0.00 

3.เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีการวางมาตรการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมใน
การดูแลความปลอดภัยในพื้นที ่

จ านวน 229 443 28 0 0 4.29 0.53 85.80 
 ร้อยละ 32.71 63.29 4.00 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.7 (10) (ต่อ) 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ด้านการแก้ไขปัญหา 4.18 0.46 83.60 

4.เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีการร่วมมือกับ 
ทุกหน่วยงาน ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการสนบัสนุน 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรักษาความสงบเรยีบร้อยใน
พื้นที ่

จ านวน 159 519 22 0 0 4.20 0.47 84.00 
 ร้อยละ 

 
22.72 74.14 3.14 0.00 0.00 

5.เจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ความส าคัญ 
ในการสืบสวน ปราบปรามผูก้ระท า
ความผดิ 

จ านวน 202 475 23 0 0 4.26 0.51 85.20 
ร้อยละ 28.86 67.86 3.28 0.00 0.00 

6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจสามารถติดตาม
จับกุมตัวผู้กระท าผิดได ้

จ านวน 90 591 19 0 0 4.10 0.38 82.00 
ร้อยละ 12.86 84.43 2.71 0.00 0.00 

7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจปฏิบตัิต่อ
ประชาชนด้วยความสุภาพ ใส่ใจ
ต่อความเดือดร้อนของประชาชน 

จ านวน 113 575 12 0 0 4.14 0.40 82.80 
ร้อยละ 

 
16.14 82.14 1.72 0.00 0.00 

8.ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

จ านวน 265 417 18 0 0 4.35 0.53 87.00 
ร้อยละ 37.86 59.57 2.57 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็น
ร้อยละ 84.40 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการเฝ้าระวัง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจลงพ้ืนที่เพ่ือคุ้มครองประชาชนและรักษาความปลอดภัย  
ในพ้ืนที่เสี่ยง เช่น สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ตลาด ชุมชน และสถานีรถไฟ เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40 

ด้านการแก้ไขปัญหา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.60 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความส าคัญในการสืบสวน ปราบปรามผู้กระท า
ความผิด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 

ประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านการเฝ้าระวังและด้านการแก้ไขปัญหา 

ตารางที่ 4.7 (11) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการเฝ้าระวัง 4.25 0.52 85.00 
ด้านการแก้ไขปัญหา 4.18 0.46 83.60 

รวม 4.22 0.49 84.40 
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ส่วนที่ 3  ประเด็นทีป่ระชาชนไม่เชื่อม่ันจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ประเด็นด้านการบริการ 
1. ไม่ค่อยรับฟังปัญหาและความเห็นของประชาชน 
2. ไม่ค่อยออกลาดตระเวนตรงพื้นท่ีเสี่ยง 
3. เลือกปฎิบัติกับประชาชน 
4. เวลาเกิดปัญหาต ารวจค่อนข้างมาถึงจุดเกิดเหตุช้า 
5. ไม่ค่อยเข้ามาตรวจตราชุมชน 
6. ใช้อ านาจเกินหน้าที่ของตัวเอง 
ประเด็นด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล 
1. ไม่ค่อยใส่ใจให้บริการประชาชน 
2. ต ารวจบางคนมคีวามกระตือรือร้นในการช่วยเหลือประชาชนน้อย 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
1. เข้าถึงพ้ืนที่นอกเมืองให้มากกว่านี้ 
2. เจ้าหน้าที่ต ารวจควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมคนที่แปลก ๆ เพื่อเป็นการจัดการ

ความปลอดภัยให้กับประชาชน 
3. เจ้าหน้าที่ต ารวจควรต้องมีความกระตือรือร้นในการช่วยประชาชนอยู่เสมอ 
4. เพ่ิมเติมเรื่องการดูแลพ้ืนที่ชุมชนหรือจุดอับจุดเสี่ยงเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ ที่

อันตรายกับเด็กและคนในชุมชน 
5. เพิ่มเวรการเฝ้าระวัง 
6. เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง 
7. แก้ไขไฟจราจรที่ช ารุดและลงตรวจจุดอับต่าง ๆ ของชุมชน 
3. ควรรับฟังความเห็นของประชาชน 
4. ต้องการให้ต ารวจพูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ 

7. แบบส ารวจความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 700 คน เป็นเพศชาย จ านวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.29 และเพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71 

ตารางท่ี 4.8 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 653 93.29 
หญิง 47 6.71 
รวม 700 100.00 
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2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71

รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 27.29 
 

ตารางท่ี 4.8 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระหว่าง 21-30 ปี 169 24.14 
ระหว่าง 31-40 ปี 146 20.86 
ระหว่าง 41-50 ปี 191 27.29 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 194 27.71 
รวม 700 100.00 

3. ต าแหน่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บังคับหมู่ จ านวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29 

รองลงมาด ารงต าแหน่งรองสารวัตร/พนักงานสอบสวน จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 

ตารางท่ี 4.8 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

รองผู้บังคับหมู่  4 0.57 
ผู้บังคับหมู่ 436 62.29 
รองสารวัตร/พนักงานสอบสวน 200 28.57 
สารวัตร/พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการ 46 6.57 
รองผู้ก ากับการ/พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการพิเศษ 11 1.57 
ผู้ก ากับการ/พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 2 0.29 
รองผู้บังคับการ/พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ 1 0.14 
รวม 700 100.00 

4. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 402 คน คิดเป็นร้อยละ 57.43 

รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86 
ตารางท่ี 4.8 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 202 28.86 
อนุปริญญา/ปวส. 27 3.86 
ปริญญาตรี 402 57.43 
สูงกว่าปริญญาตรี 69 9.85 
รวม 700 100.00 
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5. รายได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.43 รองลงมามีรายได้ 10,001–20,000 บาท จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14 

ตารางท่ี 4.8 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน รายได้ 
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  10 1.43 
10,001-20,000 บาท 218 31.14 
20,001-30,000 บาท 161 23.00 
30,001 บาทขึ้นไป 311 44.43 
รวม 700 100.00 

6. ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 676 คน คิดเป็นร้อยละ 96.57 

รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

ตารางท่ี 4.8 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ศาสนา 
ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

พุทธ 676 96.57 
คริสต์ 3 0.43 
อิสลาม 21 3.00 
รวม 700 100.00 

7. สถานภาพสมรส 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 62.43 

รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71 

ตารางท่ี 4.8 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 229 32.71 
แต่งงานแล้ว  437 62.43 
หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 27 3.86 
คู่สมรสเสียชีวิต 7 1.00 
รวม 700 100.00 
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ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ 

ตารางที่ 4.8 (8) แสดงข้อมูลระดับความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ 

ข้อค าถาม  
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความเชื่อมั่น รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ 4.56 0.61 91.20 
1.รายการอาวุธยุทโธปกรณต์ามที่ 
ตร.จัดหาเพื่อจัดสรรให้น าไปใช้
ในการปฏิบัติหนา้ที่ ทั่วไปมีความ
เพียงพอต่อจ านวนเจ้าหน้าท่ีหรือ
จ านวนชุดปฏิบัติการ 

จ านวน 385 285 26 4 0 4.50 0.60 90.00 
ร้อยละ 55.00 40.70 3.70 0.60 0.00 

2. รายการอาวุธยุทโธปกรณ์
ตามที่ ตร. จดัหาเพื่อจดัสรรให้
น าไปใช้ในการปฏิบัตหิน้าท่ี 
ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ
รุนแรงสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีความเหมาะสม 

จ านวน 293 370 31 6 0 4.36 0.61 87.20 
ร้อยละ 

 
41.86 

 

52.85 

 

4.43 

 

0.86 

 

0.00 

 

3. อาวุธยุทโธปกรณ์ทีไ่ด้รบัจดัสรร
สามารถใช้ปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

จ านวน 328 340 17 9 6 4.39 0.68 87.80 
ร้อยละ 46.86 48.57 2.43 1.28 0.86 

4. ท่านได้รับการอบรมหรือได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ในการใช้งาน
และบ ารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์
ที่ได้รับจดัสรร 

จ านวน 526 36 138 0 0 4.55 0.80 91.00 
ร้อยละ 

 
75.14 5.14 19.72 0.00 0.00 

5. ท่านหรือเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ในการดูแลรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์
ทีไ่ด้รับจัดสรรให้มีอายุการใช้
งานได้อย่างยืนยาวสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

จ านวน 558 116 20 6 0 4.75 0.54 95.00 
ร้อยละ 

79.71 
 
 
 

16.57 
 
 
 

2.86 
 
 
 

0.86 
 
 
 

0.00 
 
 
 

6. ท่านทราบถึงข้อกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเบิก-
จ่าย การดูแลรักษาการครอบครอง 
การจ าหน่ายและการท าลายที่
เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ ์

จ านวน 594 92 14 0 0 4.83 0.43 96.60 

ร้อยละ 84.86 13.14 2.00 0.00 0.00 

             ผลการศึกษาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 โดยเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นท่านทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเบิก-จ่าย การดูแล
รักษาการครอบครอง การจ าหน่ายและการท าลายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 
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ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์มีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ รายการอาวุธยุทโธปกรณ์ตามที่ 
ตร. จัดหาเพ่ือจัดสรรให้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือรุนแรงสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
1. เพ่ิมยุทโธปกรณ์ให้เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ 
2. เข้าฝึกอบรมมาแล้วไม่มีอุปกรณ์ให้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. เพิ่มกระสุน 
4. เพ่ิมจ านวนอาวุธปืนช็อตไฟฟ้า เพ่ือแจกจ่ายให้กับชุดปฏิบัติในแต่ละ สภ. ไม่น้อยกว่า 

5 กระบอก ใน สภ. ขนาดใหญ่ และไม่น้อยกว่า 2 กระบอกในแต่ละ สภ. ขนาดเล็ก และควรจัดหาอุปกรณ์
ในการชาร์ตไฟให้พร้อมด้วย 

5. เมื่อมีการจัดสรรยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานควรมี เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
เชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน าวิธีการใช้ตลอดจนการดูแลรักษาที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการปฏิบัติหน้าที ่

6. การด าเนินการต้องรวดเร็ว ลดขั้นตอน  
7. เห็นควรสนับสนุนยุทโธปกรณ์ท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
8. ควรเพิ่มวิทยุสื่อสารประเภทมือถือ เนื่องจากขาดแคลน 
9. ควรให้ความรู้เรื่องการใช้อาวุธ/ดูแลรักษา/และการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เก่ียวข้องแก่

ผู้ใช้อาวุธให้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
10. ควรจัดสรรยุทโธปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยก้าวหน้าและสามารถใช้งานได้จริง ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
11. ควรน าปืนไฟฟ้าเข้ามาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และเล็งเห็นผลว่าสามารถช่วยลดการบาดเจ็บของเจ้าที่ผู้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  
12. ควรมีอุปกรณ์ท่ีสามารถเซฟตี้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขณะเผชิญเหตุต่างๆ 
13. ควรมีการรับคืนยุทโธปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันคืนหน่วย

ต้นสังกัด 

8.  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 500 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 

และเพศชาย จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 47.40 

ตารางท่ี 4.9 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 237 47.40 
หญิง 263 52.60 
รวม 500 100.00 
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2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 

รองลงมามีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 

ตารางท่ี 4.9 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระหว่าง 21-30 ปี 39 7.80 
ระหว่าง 31-40 ปี 140 28.00 
ระหว่าง 41-50 ปี 173 34.60 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 148 29.60 
รวม 500 100.00 

3. อาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.20 รองลงมามอีาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 33.40 

ตารางท่ี 4.9 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ว่างงาน 19 3.80 
เกษตรกรรม 1 0.20 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 276 55.20 
รับจ้าง 26 5.20 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 167 33.40 
อ่ืนๆ 11 2.20 
รวม 500 100.00 

4. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 

รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 

ตารางท่ี 4.9 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 10 2.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 14 2.80 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 66 13.20 
อนุปริญญา/ปวส. 168 33.60 
ปริญญาตรี 207 41.40 
สูงกว่าปริญญาตรี 35 7.00 
รวม 500 100.00 
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5. รายได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 

39.40 รองลงมามีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 

ตารางท่ี 4.9 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน รายได้ 
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  27 5.40 
10,001-20,000 บาท 108 21.60 
20,001-30,000 บาท 197 39.40 
30,001 บาทขึ้นไป 168 33.60 
รวม 500 100.00 

6. สิทธิการรักษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากใช้สิทธิข้าราชการต ารวจ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20 

รองลงมาใช้สิทธิประกันสังคม จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 

ตารางท่ี 4.9 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สิทธิการรักษา 
สิทธิการรักษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

สิทธิข้าราชการต ารวจ 246 49.20 
สิทธิครอบครัวต ารวจ 3 0.60 
ช าระเงินเอง 12 2.40 
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 46 9.20 
สิทธิประกันสังคม 104 20.80 
สิทธิประกันชีวิตเอกชน 56 11.20 
สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 33 6.60 
รวม 500 100.00 

7. สถานบริการอ่ืนที่ผู้รับบริการเลือกใช้เมื่อไม่มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ โรงพยาบาลของรัฐเมื่อไม่มารับบริการที่

โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 
172 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 โดยโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการเลือกใช้  

โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลรามาธิบดี 6. โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร 
2. โรงพยาบาลพระมงกุฏ 7. โรงพยาบาลศิริราช 
3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 8. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
4. โรงพยาบาลกลาง 9. โรงพยาบาลบางพลี 
5. โรงพยาบาลเลิศสิน  
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โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่  
1. โรงพยาบาลพญาไท 7. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามค าแหง   
2. โรงพยาบาลเปาโล 8. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 
3. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 9. โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคัล 
4. โรงพยาบาลพระราม 10. โรงพยาบาลวิภาราม 
5. โรงพยาบาลหัวเฉียว 11. โรงพยาบาลรามค าแหง 
6. โรงพยาบาลสินแพทย์ 12. โรงพยาบาลวิภาวดี 

ตารางที่ 4.9 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สถานบริการอื่นที่ผู้รับบริการเลือกใช้เมื่อไม่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลต ารวจ 

สถานบริการอ่ืนที่ผู้รับบริการเลือกใช้ 
เมื่อไม่มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

โรงพยาบาลของรัฐ 328 65.60 
โรงพยาบาลเอกชน 172 34.40 
รวม 500 100.00 

8. เหตุผลที่เลือกมารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจ 
จากการศึกษาถึงเหตุผลของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ

โรงพยาบาลต ารวจพบว่าเหตุผลที่มารับบริการ มีดังต่อไปนี้  
1. เดินทางสะดวกสบาย 
2. ใช้สิทธิข้าราชการต ารวจ 
3. อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อม 
4. ใกล้ที่พัก/ท่ีท างาน 
5. บริการดี 
6. มีแพทย์เฉพาะทาง 
7. รักษาแล้วอาการดีข้ึน 

9. ความคาดหวังเม่ือผู้รับบริการมารับบริการที่โรงพยาบาล 
จากการศึกษาถึงความคาดหวังของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ

โรงพยาบาลต ารวจพบว่าความคาดหวังเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจ มีดังต่อไปนี้ 
1. อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบถ้วนทันสมัย 
2. ได้รับบริการดี สะดวกรวดเร็ว  
3. ได้รับยาดีมีคุณภาพ 
4. รักษาอาการเจ็บป่วยให้หาย หรือมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 
5. ทีมแพทย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทีโ่รงพยาบาลต ารวจ 

ตารางที่ 4.9 (8) แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจ 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจ 4.71 0.50 94.20 
ด้านผู้ให้บริการ 4.75 0.44 95.00 
1. แพทย์มีความสามารถ 
ในการวินิจฉัยโรค 

จ านวน 404 96 0 0 0 4.81 0.39 96.20 
ร้อยละ 80.80 19.20 0.00 0.00 0.00 

2. แพทย์เฉพาะทาง 
มีความเช่ียวชาญในการรักษา 

จ านวน 358 142 0 0 0 4.72 0.45 94.40 
ร้อยละ 71.60 28.40 0.00 0.00 0.00 

3. แพทย์มีความสามารถ 
ในการดูแล ให้ค าปรึกษา
ตลอดเวลา 

จ านวน 387 113 0 0 0 4.77 0.42 95.40 
ร้อยละ 77.40 22.60 0.00 0.00 0.00 

4. แพทย์อธิบาย ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับโรค วิธีการรักษาและ
ยาที่ใช้กับผู้ป่วยอย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย 

จ านวน 380 120 0 0 0 4.76 0.43 95.20 
ร้อยละ 76.00 24.00 0.00 0.00 0.00 

5. พยาบาลมีอัธยาศัยดี  
เอาใจใส่อาการของผู้ป่วย  
ให้ค าแนะน าโดยใช้เนื้อหา
เข้าใจง่าย 

จ านวน 373 127 0 0 0 4.75 0.44 95.00 
ร้อยละ 74.60 25.40 0.00 0.00 0.00 

6. เภสัชกรให้ข้อมลูยากับ
ผู้ป่วยอย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

จ านวน 381 119 0 0 0 4.76 0.43 95.20 
ร้อยละ 76.20 23.80 0.00 0.00 0.00 

7. พนักงานให้บริการ 
มีอัธยาศัยดมีีความตั้งใจ 
ในการให้บริการหรือช่วยเหลือ
ผู้ป่วย 

จ านวน 367 133 0 0 0 4.73 0.44 94.60 
ร้อยละ 73.40 26.60 0.00 0.00 0.00 

8. พนักงานให้บริการ 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการที่
จ าเป็นในการดูแลตนเอง 
ในสถานการณ์แพร่ระบาด
โควิด-19 

จ านวน 366 134 0 0 0 4.73 0.44 94.60 
ร้อยละ 73.20 26.80 0.00 0.00 0.00 

9. พนักงานท าความสะอาด
ให้การดูแลความสะอาด 
ได้เป็นอย่างดี มีความ
เรียบร้อย 

จ านวน 347 153 0 0 0 4.69 0.46 93.80 
ร้อยละ 69.40 30.60 0.00 0.00 0.00 

10. มีป้ายประชาสมัพันธ์
สถานท่ี/จุดให้บริการต่างๆ 
ของโรงพยาบาลต ารวจ  
อย่างชัดเจน 

จ านวน 387 98 15 0 0 4.74 0.5 94.80 
ร้อยละ 77.40 19.60 3.00 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.9 (8) (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ด้านคุณภาพบริการ 4.67 0.55 93.40 
11. ความสะดวกสบายของ
สถานท่ี 

จ านวน 362 116 22 0 0 4.68 0.55 93.60 
ร้อยละ 72.40 23.20 4.40 0.00 0.00 

12. ความสะดวกสบายของ 
ที่พักญาติขณะทีม่าเยีย่ม
ผู้ป่วยใน 

จ านวน 363 122 15 0 0 4.70 0.52 94.00 
ร้อยละ 72.60 24.40 3.00 0.00 0.00 

13. ความสะดวกรวดเร็ว 
ในขั้นตอนการรับรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลต ารวจ 

จ านวน 350 127 23 0 0 4.65 0.56 93.00 
ร้อยละ 70.00 25.40 4.6 0.00 0.00 

14. ความสะดวกรวดเร็ว 
ในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายท่าน
ไปยังหอผู้ป่วย 

จ านวน 350 118 32 0 0 4.64 0.6 92.80 
ร้อยละ 70.00 23.60 6.4 0.00 0.00 

15. อุปกรณ์เครื่องมือรกัษา 
พยาบาลมีจ านวนเพยีงพอ และ
พร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

จ านวน 363 118 19 0 0 4.69 0.54 93.80 
ร้อยละ 72.60 23.60 3.80 0.00 0.00 

16. ท่านพึงพอใจในการจัดของ
เครื่องใช้ส าหรับท่าน เช่น 
เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน 
หมอน เป็นต้น 

จ านวน 360 112 28 0 0 4.66 0.58 93.20 
ร้อยละ 72.00 22.40 5.60 0.00 0.00 

17. ท่านพึงพอใจในความสะอาด
ของโรงพยาบาลต ารวจ เช่น 
ห้องน้ า ห้องอาหาร ระเบยีง
ทางเดิน เป็นต้น 

จ านวน 358 116 26 0 0 4.66 0.57 93.20 
ร้อยละ 71.60 23.20 5.20 0.00 0.00 

18. ความพึงพอใจในภาพรวม
การให้บริการของโรงพยาบาล
ต ารวจ 

จ านวน 378 111 11 0 0 4.73 0.49 94.60 
ร้อยละ 75.60 22.20 2.20 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
500 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน 
ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นแพทย์มีความสามารถในการวินิจฉัยโรค มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
คิดเป็นร้อยละ 96.20 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกสบายของที่พักญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยใน มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลต ารวจ
อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 
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ตารางที่ 4.9 (9) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลต ารวจ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านผู้ให้บริการ 4.75 0.44 95.00 
ด้านคุณภาพบริการ 4.67 0.55 93.40 

รวม 4.71 0.50 94.20 

ส่วนที่ 3  ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต ารวจ  
1. แพทย์มีจ านวนน้อย  
2. บางครั้งพยาบาล/เจ้าหน้าที่พูดจาไม่เพราะ  
3. รอตรวจนาน 

ส่วนที่ 4 ความเห็นว่าโรงพยาบาลต ารวจมีความจ าเป็นต้องจัดบริการด้านการแพทย์เพื่อตรวจ
รักษาโรคเฉพาะทางหรือเร่งด่วนในเวลากลางคืน 

ผลการศึกษาความจ าเป็นต้องจัดบริการด้านการแพทย์เพื่อตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง
หรือเร่งด่วนในเวลากลางคืนจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าจ าเป็น จ านวน 
452 คน คิดเป็นร้อยละ 90.40 เห็นว่าไม่จ าเป็น จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 

ตารางท่ี 4.9 (10) แสดงข้อมูลความจ าเป็นต้องจัดบริการด้านการแพทย์เพ่ือตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง
หรือเร่งด่วนในเวลากลางคืน 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
จ าเป็น  452 90.40 
ไม่จ าเป็น 12 2.40 
ไม่มีความเห็น 36 7.20 
รวม 500 100.00 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ควรจัดการปริมาณผู้ป่วยที่แออัดโดยก าหนดเวลาของแต่ละคนให้มาเป็นช่วงๆ โดยลด

ขั้นตอนลง ใช้ระบบอออนไลน์ให้มากขึ้น  
2. ควรมีที่จอดรถที่มากกว่านี้ 
3. ควรเปิดคลินิกเวลากลางคืน 
4. ควรเปิดคลินิกนอกเวลาท าการ 
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9.  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลดารารัศมี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 200 คน เป็นเพศชาย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 

และเพศหญิง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  

ตารางท่ี 4.10 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 117 58.50 
หญิง 83 41.50 
รวม 200 100.00 

2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 

รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 

ตารางท่ี 4.10 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระหว่าง 21-30 ปี 12 6.00 
ระหว่าง 31-40 ปี 27 13.50 
ระหว่าง 41-50 ปี 58 29.00 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 103 51.50 
รวม 200 100.00 

3. อาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.50 รองลงมามอีาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 

ตารางท่ี 4.10 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ว่างงาน 23 11.50 
เกษตรกรรม 9 4.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 83 41.50 
รับจ้าง 31 15.50 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 34 17.00 
ข้าราชการบ านาญ 20 10.00 
รวม 200 100.00 
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4. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 

รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

ตารางท่ี 4.10 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 8 4.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 15 7.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 60 30.00 
อนุปริญญา/ปวส. 16 8.00 
ปริญญาตรี 78 39.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 23 11.50 
รวม 200 100.00 

5. รายได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.50 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 

ตารางท่ี 4.10 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน รายได้ 
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  36 18.00 
10,001-20,000 บาท 77 38.50 
20,001-30,000 บาท 51 25.50 
30,001 บาทขึ้นไป 36 18.00 
รวม 200 100.00 

6. สิทธิการรักษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากใช้สิทธิข้าราชการต ารวจ จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

รองลงมาใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 

ตารางท่ี 4.10 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สิทธิการรักษา 
สิทธิการรักษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

สิทธิข้าราชการต ารวจ 80 40.00 
สิทธิครอบครัวต ารวจ 11 5.50 
ช าระเงินเอง 21 10.50 
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 22 11.00 
สิทธิประกันสังคม 18 9.00 
สิทธิประกันชีวิตเอกชน 1 0.50 
สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 47 23.50 
รวม 200 100.00 
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7. สถานบริการอ่ืนที่ผู้รับบริการเลือกใช้เมื่อไม่มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรัฐ เมื่อไม่มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี 

จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 เลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.50 โดยโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการเลือกใช้ ได้แก่  

โรงพยาบาลรัฐ ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลนครพิงค์ 3. โรงพยาบาลสันทราย 
2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 4. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 

โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 4. โรงพยาบาลเทพปัญญา 
2. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล 5. โรงพยาบาลแมคคอมิก 
3. โรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม 6. โรงพยาบาลลานนา 

ตารางที่ 4.10 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สถานบริการอื่นที่ผู้รับบริการเลือกใช้เมื่อไม่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลดารารัศมี 

สถานบริการอ่ืนที่ผู้รับบริการเลือกใช้ 
เมื่อไม่มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

โรงพยาบาลของรัฐ 157 78.50 
โรงพยาบาลเอกชน 43 21.50 
รวม 200 100.00 

8. เหตุผลที่เลือกมารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี 
จากการศึกษาถึงเหตุผลของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ

โรงพยาบาลดารารัศมี พบว่าเหตุผลที่มารับบริการ มีดังต่อไปนี้  
1. เดินทางสะดวกสบาย 
2. ใช้สิทธิราชการต ารวจ 
3. ใกล้ที่พัก/ท่ีท างาน 
4. บริการดี 
5. บุคคลากรทางการแพทย์มีความสามารถ 
6. สะดวกรวดเร็ว 
7. ยามีคุณภาพ 

9. ความคาดหวังเม่ือผู้รับบริการมารับบริการที่โรงพยาบาล  
จากการศึกษาถึงความคาดหวังของข้าราชการต ารวจ ครอบครัวและประชาชนที่มารับบริการ

โรงพยาบาลดารารัศมี พบว่าความคาดหวังเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี มีดังต่อไปนี้ 
1. อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบถ้วนทันสมัย 
2. ได้รับบริการดี สะดวกรวดเร็ว  
3. ได้รับยาดีมีคุณภาพ 
4. รักษาอาการเจ็บป่วยให้หาย หรือมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 
5. ทีมแพทย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทีโ่รงพยาบาลดารารัศมี 

ตารางที่ 4.10 (8) แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี 4.49 0.56 89.80 
ด้านผู้ให้บริการ 4.64 0.49 92.80 
1. แพทย์มีความสามารถ 
ในการวินิจฉัยโรค 

จ านวน 106 94 0 0 0 4.53 0.45 90.60 
ร้อยละ 53.00 47.00 0.00 0.00 0.00 

2. แพทย์เฉพาะทางมีความเช่ียวชาญ
ในการรักษา 

จ านวน 137 62 1 0 0 4.68 0.48 93.60 
ร้อยละ 68.5 31.00 0.50 0.00 0.00 

3. แพทย์มีความสามารถในการดูแล 
ให้ค าปรึกษาตลอดเวลา 

จ านวน 120 75 5 0 0 4.58 0.54 91.60 
ร้อยละ 60.00 37.50 2.50 0.00 0.00 

4. แพทย์อธิบาย ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบัโรค วิธีการรักษาและยาที่ใช้
กับผู้ป่วยอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 

จ านวน 134 66 0 0 0 4.67 0.47 93.40 
ร้อยละ 67.00 33.00 0.00 0.00 0.00 

5. พยาบาลมีอัธยาศัยดี เอาใจใส่
อาการของผู้ป่วย ให้ค าแนะน า
โดยใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย 

จ านวน 144 53 3 0 0 4.71 0.49 94.20 
ร้อยละ 

 
72.00 26.50 1.50 0.00 0.00 

6. เภสัชกรให้ข้อมลูยากับผู้ป่วย
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 

จ านวน 142 57 1 0 0 4.71 0.47 94.20 
 ร้อยละ 71.00 28.50 0.50 0.00 0.00 

7. พนักงานให้บริการมีอัธยาศัยดี
มีความตั้งใจในการให้บริการหรือ
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

จ านวน 133 66 1 0 0 4.66 0.49 93.20 
ร้อยละ 66.50 33.00 0.50 0.00 0.00 

8. พนักงานให้บริการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกบัวิธีการที่จ าเปน็ในการดูแล
ตนเองในสถานการณ์แพร่ระบาด
โควิด-19 

จ านวน 131 69 0 0 0 4.66 0.48 93.20 
ร้อยละ 65.50 34.50 0.00 0.00 0.00 

9. พนักงานท าความสะอาดให้การ
ดูแลความสะอาดได้เป็นอย่างดี  
มีความเรียบร้อย 

จ านวน 115 85 0 0 0 4.58 0.50 91.60 
ร้อยละ 57.50 42.50 0.00 0.00 0.00 

10. มีป้ายประชาสมัพันธ์สถานท่ี/
จุดใหบ้ริการต่างๆ ของโรงพยาบาล
ดารารัศมี อย่างชัดเจน 

จ านวน 128 69 3 0 0 4.63 0.52 92.60 
ร้อยละ 64.00 34.50 1.50 0.00 0.00 

ด้านคุณภาพบริการ 4.33 0.63 86.60 

11. ความสะดวกสบายของสถานที ่ จ านวน 79 102 19 0 0 4.30 0.63 86.00 
ร้อยละ 39.50 51.00 9.50 0.00 0.00 

12. ความสะดวกสบายของที่พัก
ญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยใน 

จ านวน 67 133 0 0 0 4.34 0.47 86.80 
ร้อยละ 33.50 66.50 0.00 0.00 0.00 

13. ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอน
การรับรักษาตัวในโรงพยาบาล
ดารารัศม ี

จ านวน 99 82 19 0 0 4.40 0.66 88.00 
ร้อยละ 49.50 41.00 9.50 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.10 (8) (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

14. ความสะดวกรวดเร็ว 
ในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายท่าน
ไปยังหอผู้ป่วย 

จ านวน 90 87 23 0 0 4.34 0.67 86.80 
ร้อยละ 45.00 43.50 11.50 0.00 0.00 

15. อุปกรณ์เครื่องมือรกัษา 
พยาบาลมีจ านวนเพยีงพอ 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

จ านวน 93 83 24 0 0 4.35 0.68 87.00 
ร้อยละ 46.50 41.50 12.00 0.00 0.00 

16. ท่านพึงพอใจในการจัด
ของเครื่องใช้ส าหรับท่าน 
เช่น เสื้อผ้า ผ้าหม่ ผ้าปูท่ีนอน 
หมอน เป็นต้น 

จ านวน 76 89 35 0 0 4.21 0.72 84.20 
ร้อยละ 38.00 44.50 17.50 0.00 0.00 

17. ท่านพึงพอใจ 
ในความสะอาดของ
โรงพยาบาลดารารัศมี เช่น 
ห้องน้ า ห้องอาหาร ระเบียง
ทางเดิน เป็นต้น 

จ านวน 92 86 22 0 0 4.35 0.67 87.00 
ร้อยละ 46.00 43.00 11.00 0.00 0.00 

18. ความพึงพอใจ 
ในภาพรวมการให้บริการ
ของโรงพยาบาลดารารศัม ี

จ านวน 136 58 6 0 0 4.65 0.54 93.00 
ร้อยละ 68.00 29.00 3.00 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมีจากกลุ ่มตัวอย่าง 
จ านวน 200 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 โดยมีองค์ประกอบ
แต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ประเด็น คือ พยาบาลมีอัธยาศัยดี เอาใจใส่อาการของผู้ป่วย ให้ค าแนะน า
โดยใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย และเภสัชกรให้ข้อมูลยากับผู้ป่วยอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการรับรักษาตัวในโรงพยาบาล
ดารารัศมี มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมีมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลดารารัศมี
อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 

ตารางท่ี 4.10 (9) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับ
บริการโรงพยาบาลดารารัศมี 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านผู้ให้บริการ 4.64 0.49 92.80 
ด้านคุณภาพบริการ 4.33 0.63 86.60 

รวม 4.49 0.56 89.80 
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ส่วนที่ 3  ประเด็นที่ประชาชนไม่พึงพอใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี 
1. แพทย์มีจ านวนน้อย  
2. บางครั้งพยาบาล/เจ้าหน้าที่พูดจาไม่เพราะ  
3. อาคารค่อนข้างเก่า ต้องการให้ขยายพ้ืนที่อาคาร เพิ่มแผนก 

ภาพรวมโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 700 คน เป็นเพศชาย จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 50.57 
และเพศหญิง จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43  
ตารางท่ี 4.11 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 354 50.57 
หญิง 346 49.43 
รวม 700 100.00 

2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 36.14

รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86 
ตารางท่ี 4.11 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 21 ป ี 1 0.14 
ระหว่าง 21-30 ปี 49 7.00 
ระหว่าง 31-40 ปี 167 23.86 
ระหว่าง 41-50 ปี 230 32.86 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 253 36.14 
รวม 700 100.00 

3. อาชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.29 รองลงมาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71 
ตารางท่ี 4.11 (3) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ว่างงาน 42 6.00 
เกษตรกรรม 10 1.43 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 359 51.29 
รับจ้าง 57 8.14 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 201 28.71 
ข้าราชการบ านาญ 31 4.43 
รวม 700  100.00 
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4. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.71 รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29 

ตารางท่ี 4.11 (4) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 18 2.57 
มัธยมศึกษาตอนต้น 29 4.14 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 126 18.00 
อนุปริญญา/ปวส. 184 26.29 
ปริญญาตรี 285 40.71 
สูงกว่าปริญญาตรี 58 8.29 
รวม 700 100.00 

5. รายได้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43 

รองลงมามีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 29.14 

ตารางท่ี 4.11 (5) แสดงข้อมูลพื้นฐาน รายได้ 
รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท  63 9.00 
10,001-20,000 บาท 185 26.43 
20,001-30,000 บาท 248 35.43 
30,001 บาทขึ้นไป 204 29.14 
รวม 700 100.00 

6. สิทธิการรักษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากใช้สิทธิข้าราชการต ารวจ จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 

รองลงมาใช้สิทธิประกันสังคม จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43 

ตารางท่ี 4.11 (6) แสดงข้อมูลพื้นฐาน สิทธิการรักษา 
สิทธิการรักษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

สิทธิข้าราชการต ารวจ 325 46.43 
สิทธิครอบครัวต ารวจ 14 2.00 
ช าระเงินเอง 33 4.71 
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 69 9.86 
สิทธิประกันสังคม 122 17.43 
สิทธิประกันชีวิตเอกชน 57 8.14 
สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 80 11.43 
รวม 700 100.00 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 

ตารางที่ 4.11 (7) แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจและ
โรงพยาบาลดารารัศม ี

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 4.65 0.53 93.00 
ด้านผู้ให้บริการ 4.72 0.46 94.40 
1. แพทย์มีความสามารถ 
ในการวินิจฉัยโรค 

จ านวน 549 151 0 0 0 4.78 0.41 95.60 
ร้อยละ 78.43 21.57 0.00 0.00 0.00 

2. แพทย์เฉพาะทาง 
มีความเช่ียวชาญในการรักษา 

จ านวน 495 204 1 0 0 4.71 0.46 94.20 
ร้อยละ 70.72 29.14 0.14 0.00 0.00 

3. แพทย์มีความสามารถ 
ในการดูแล ให้ค าปรึกษา
ตลอดเวลา 

จ านวน 507 188 5 0 0 4.72 0.47 94.40 
ร้อยละ 
 

72.43 26.86 0.71 0.00 0.00 

4. แพทย์อธิบาย ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับโรค วิธีการรักษาและ
ยาที่ใช้กับผู้ป่วยอย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย 

จ านวน 514 186 0 0 0 4.73 0.44 94.60 
ร้อยละ 73.43 26.57 0.00 0.00 0.00 

5. พยาบาลมีอัธยาศัยดี เอาใจ
ใส่อาการของผู้ป่วย ให้
ค าแนะน าโดยใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย 

จ านวน 517 180 3 0 0 4.73 0.45 94.60 
ร้อยละ 73.86 25.71 0.43 0.00 0.00 

6. เภสัชกรให้ข้อมูลยากับผู้ป่วย
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 

จ านวน 523 176 1 0 0 4.75 0.44 95.00 
ร้อยละ 74.72 25.14 0.14 0.00 0.00 

7. พนักงานให้บรกิารมีอัธยาศัยดี
มีความตั้งใจในการใหบ้ริการหรือ
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

จ านวน 500 199 1 0 0 4.71 0.46 94.20 
ร้อยละ 71.43 28.43 0.14 0.00 0.00 

8. พนักงานให้บริการ 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการ 
ที่จ าเป็นในการดูแลตนเอง 
ในสถานการณ์แพร่ระบาด 
โควิด-19 

จ านวน 488 212 0 0 0 4.70 0.45 94.00 
ร้อยละ 69.71 30.29 0.00 0.00 0.00 

9. พนักงานท าความสะอาด 
ให้การดูแลความสะอาดได ้
เป็นอย่างดี มีความเรียบร้อย 

จ านวน 462 238 0 0 0 4.66 0.47 93.20 
ร้อยละ 66.00 34.00 0.00 0.00 0.00 

10. มีป้ายประชาสมัพันธ์
สถานท่ี/จุดให้บริการต่างๆ 
ของโรงพยาบาลต ารวจและ
โรงพยาบาลดารารัศมีอย่าง
ชัดเจน 

จ านวน 515 167 18 0 0 4.71 
 

0.51 94.20 
ร้อยละ 73.57 23.86 2.57 0.00 0.00 

ด้านคุณภาพบริการ 4.57 0.59 91.40 
11. ความสะดวกสบายของ
สถานท่ี 

จ านวน 441 218 41 0 0 4.57 0.60 91.40 
ร้อยละ 63.00 31.14 5.86 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.11 (7) (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

12. ความสะดวกสบายของ 
ที่พักญาติขณะที่มาเยีย่มผูป้่วยใน 

จ านวน 430 255 15 0 0 4.59 0.53 91.80 
ร้อยละ 61.43 36.43 2.14 0.00 0.00 

13. ความสะดวกรวดเร็ว 
ในขั้นตอนการรับรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลต ารวจและ
โรงพยาบาลดารารัศม ี

จ านวน 449 209 42 0 0 4.58 0.60 91.60 
ร้อยละ 64.14 29.86 6.00 0.00 0.00 

14. ความสะดวกรวดเร็ว 
ในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายท่าน
ไปยังหอผู้ป่วย 

จ านวน 440 205 55 0 0 4.55 0.64 91.00 
ร้อยละ 62.86 29.28 7.86 0.00 0.00 

15. อุปกรณ์เครื่องมือ
รักษาพยาบาลมีจ านวนเพียงพอ 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

จ านวน 456 201 43 0 0 4.59 0.60 91.80 
ร้อยละ 

 
65.14 28.72 6.14 0.00 0.00 

16. ท่านพึงพอใจในการจัด
ของเครื่องใช้ส าหรับท่าน เช่น 
เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน 
หมอน เป็นต้น 

จ านวน 436 201 63 0 0 4.53 0.66 90.60 
ร้อยละ 62.29 28.71 9.00 0.00 0.00 

17. ท่านพึงพอใจในความสะอาด
ของโรงพยาบาลต ารวจและ
โรงพยาบาลดารารัศมี เช่น 
ห้องน้ า ห้องอาหาร ระเบียง
ทางเดิน เป็นต้น 

จ านวน 450 202 48 0 0 4.57 0.62 91.40 
ร้อยละ 64.28 28.86 6.86 0.00 0.00 

18. ความพึงพอใจในภาพรวม
การให้บริการของโรงพยาบาล
ต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศม ี

จ านวน 514 169 17 0 0 4.71 0.50 94.20 
ร้อยละ 73.43 24.14 2.43 0.00 0.00 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นแพทย์มีความสามารถในการวินิจฉัยโรค มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ประเด็นคือ ความสะดวกสบายของที่พักญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยใน 
และอุปกรณ์เครื่องมือรักษาพยาบาลมีจ านวนเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมีมีความพึงพอใจต่อการบริการ
ของโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมีอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้าน 
ผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 
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ตารางที่ 4.11 (8) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านผู้ให้บริการ 4.72 0.46 94.40 
ด้านคุณภาพบริการ 4.57 0.59 91.40 

รวม 4.65 0.53 93.00 

10. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 700 คน เป็นเพศชาย จ านวน 650 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 

และเพศหญิง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14  

ตารางท่ี 4.12 (1) แสดงข้อมูลพื้นฐาน เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 650 92.86 
หญิง 50 7.14 
รวม 700 100.00 

2. อาย ุ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14 

รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 25.43 

ตารางท่ี 4.12 (2) แสดงข้อมูลพื้นฐาน อายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระหว่าง 21-30 ปี 218 31.14 
ระหว่าง 31-40 ปี 130 18.57 
ระหว่าง 41-50 ปี 178 25.43 
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 174 24.86 
รวม 700 100.00  
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3. อายุราชการ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีอายุราชการ 16 ปีขึ้นไป จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 

รองลงมามีอายุราชการ ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 21.14  

ตารางท่ี 4.12 (3) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน อายุราชการ 
อายุราชการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 5 ปี 148 21.14 
6 – 10 ปี  145 20.72 
11 – 15 ปี 67 9.57 
16 ปีขึ้นไป 340 48.57 
รวม 700 100.00  

4. ชั้นยศ 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนมากมีระดับชั้นยศ จ.ส.ต. – ด.ต. จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.14 รองลงมามีระดับชั้นยศ ส.ต.ต. – ส.ต.อ. จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 33.14 

ตารางท่ี 4.12 (4) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ชั้นยศ 
ชั้นยศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ส.ต.ต. – ส.ต.อ. 232 33.14 
จ.ส.ต. – ด.ต. 239 34.14 
ร.ต.ต. – ร.ต.อ.    184 26.29 
พ.ต.ต. – พ.ต.ท. 44 6.29 
พ.ต.อ. ขึ้นไป 1 0.14 
รวม 700 100.00 

5. สังกัด (บช./ภ.จว.) 

ตารางท่ี 4.12 (5) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน สังกัด (บช./ภ.จว.) 
สังกัด (บช./ภ.จว.) จ านวน (คน) ร้อยละ 

บช.น. 100 14.29 
ภ.จว.ระยอง 30 4.28 
ภ.จว.จันทบุรี 30 4.28 
ภ.จว.ตราด 30 4.28 
ภ.จว.ปราจีนบุรี 30 4.28 
ภ.จว.เลย 30 4.28 
ภ.จว.อุดรธานี 30 4.28 
ภ.จว.สุรินทร ์ 30 4.28 
ภ.จว.ศรีสะเกษ 30 4.28 
ภ.จว.ระนอง 30 4.28 
ภ.จว.นครศรีธรรมราช 30 4.28 
ภ.จว.สตูล 30 4.28 
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ตารางท่ี 4.12 (5) (ตอ่) 
สังกัด (บช./ภ.จว.) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภ.จว.พัทลุง 30 4.28 
ภ.จว.นนทบุรี 30 4.28 
ภ.จว.กาญจนบุรี 30 4.28 
ภ.จว.ราชบุร ี 30 4.28 
ภ.จว.นครปฐม 30 4.28 
ภ.จว.เชียงใหม่ 30 4.28 
ภ.จว.พะเยา 30 4.28 
ภ.จว.น่าน 30 4.28 
ภ.จว.อุตรดิตถ์ 30 4.28 
รวม 700 100.00 

6. หน้าที ่
กลุ ่มตัวอย่างที ่ศึกษาส่วนมากมีหน้าที ่สอบสวน จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 40.43

รองลงมามีหน้าที่ป้องกันปราบปราม จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 25.28 

ตารางท่ี 4.12 (6) แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน หน้าที่ 
หน้าที ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ฝ่ายอ านวยการ 160 22.86 
ป้องกันปราบปราม   177 25.28 
สืบสวน         39 5.57 
สอบสวน 283 40.43 
งานเทคโนโลยี 38 5.43 
บริหาร 3 0.43 
รวม 700 100.00 

7. ระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 414 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.14 รองลงมามกีารศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 

ตารางท่ี 4.12 (7) แสดงข้อมูลพื้นฐาน ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 240 34.29 
ปริญญาตรี 414 59.14 
สูงกว่าปริญญาตรี 46 6.57 
รวม 700 100.00 

8. กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติหน้าที่ในงานระบบ CRIMES มาแล้วเฉลี่ยเป็นเวลา 15 เดือน 
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9. พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 

5 ปี จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 59.29 รองลงมามีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 18.71 

ตารางท่ี 4.12 (8) แสดงข้อมูลพื้นฐาน พ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ 

ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ปี 131 18.71 
2 – 3 ปี                77 11.00 
4 – 5 ปี        77 11.00 
มากกว่า 5 ปี 415 59.29 
รวม 700 100.00 

ส่วนที่ 2 ความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
จากการส ารวจความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพบว่า 

เครื่องคอมพิวเตอร์ (Thin Client) ส่วนใหญ่เพียงพอ (57.86) เครื่องพิมพ์ (Printer) ส่วนใหญ่
ไม่เพียงพอ (54.29) เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ (51.14)   

ตารางท่ี 4.12 (9) แสดงข้อมูล ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพียงพอ (ร้อยละ) ไม่เพียงพอ (ร้อยละ) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ (Thin Client) 57.86 42.14 
เครื่องพิมพ์ (Printer)     45.71 54.29 
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด      48.86 51.14 

ส่วนที่ 3 ความพร้อมด้านเครือข่าย (VPN ตร.)  
จากการส ารวจความพร้อมด้านเครือข่าย (VPN ตร.) พบว่า ความเสถียรของเครือข่าย 

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสถียร คิดเป็นร้อยละ 50.29 ในส่วนของการเชื่อมต่อเครือข่าย ส่วนใหญ่เชื่อมต่อ
ด้วยสาย LAN คิดเป็นร้อยละ 74.71 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ใช้เฉลี่ยจ านวน 5 เครื่อง 
โดยความเร็วเครือข่ายเฉลี่ย Download  81 Mbit/s, Upload 75.85 Mbit/s, Ping  72.78 ms 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ตารางท่ี 4.12 (10) แสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 3.99 0.73 79.80 
ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) 4.00 0.79 80.00 
1. โปรแกรมการบันทึกข้อมูลมี
การออกแบบการบันทึกข้อมูล
ได้ตรงตามความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 

จ านวน 143 491 34 32 0 4.06 0.66 81.20 
ร้อยละ 20.43 70.14 4.86 4.57 0.00 
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ตารางท่ี 4.12 (10) (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
จ านวน/ 
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ รวม 
5 4 3 2 1 X  S.D. ร้อยละ 

2. โปรแกรมการบันทึกข้อมูล
มีความสะดวกในการปรับเปลี่ยน
แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมลู 

จ านวน 194 301 153 52 0 3.91 0.89 78.20 
ร้อยละ 27.71 43.00 21.86 7.43 0.00 

3. โปรแกรมการค้นหา สืบค้น
ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมลู 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

จ านวน 165 240 251 28 16 3.71 0.94 74.20 
ร้อยละ 23.57 34.29 35.86 4.00 2.28 

4. โปรแกรมการออกรายงาน
ข้อมูลสามารถออกรายงาน
ได้อย่างครบถ้วน น าไปใช้งาน
ได้อย่างสะดวก 

จ านวน 158 476 24 42 0 4.07 0.70 81.40 
ร้อยละ 22.57 68.00 3.43 6.00 0.00 

5.ความถูกต้องสมบรูณ์ของ
โปรแกรมการค้นหา สืบค้น
ข้อมูลระบบ CRIMES 

จ านวน 151 279 237 16 17 3.76 0.90 75.20 
ร้อยละ 
 

21.57 39.85 33.86 2.29 2.43 

6.ความถูกต้องสมบรูณ์ของ
โปรแกรมการออกรายงาน
ข้อมูลระบบ CRIMES 

จ านวน 399 274 9 18 0 4.51 0.66 90.20 
ร้อยละ 57.00 39.14 1.29 2.57 0.00 

ด้านบุคลากร 3.98 0.67 79.60 
7. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงาน 

จ านวน 151 289 247 13 0 3.83 0.78 76.60 
ร้อยละ 

 
21.57 41.28 35.29 1.86 0.00 

8. ท่านมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

จ านวน 129 485 57 29 0 4.02 0.66 80.40 
ร้อยละ 18.43 69.29 8.14 4.14 0.00 

9. ความสะดวกในการขอสิทธิ์ 
และความรวดเร็วในการอนุมัติ
สิทธิการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

จ านวน 133 508 59 0 0 4.11 0.51 82.20 
ร้อยละ 19.00 72.57 8.43 0.00 0.00 

10. การตอบข้อสงสัยและ 
การแก้ไขปัญหาผ่านไลน ์

จ านวน 166 282 244 8 0 3.87 0.78 77.40 
ร้อยละ 23.71 40.29 34.86 1.14 0.00 

11. การบริการและดูแลแก้ไข
ปัญหาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
มีความรวดเร็วและทันต่อ
การใช้งาน 

จ านวน 156 436 102 6 0 4.06 0.63 81.20 
ร้อยละ 

 
22.29 62.28 14.57 0.86 0.00 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 700 คน ความพึงพอใจในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็น
ร้อยละ 79.80 โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความพึงพอใจสูงสุด
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ในประเด็นความถูกต้องสมบูรณ์ของโปรแกรมการออกรายงานข้อมูลระบบ CRIMES มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 

ด้านบุคลากร มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 โดยผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกในการขอสิทธิ์ 
และความรวดเร็วในการอนุมัติสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คิดเป็น
ร้อยละ 82.20 

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงกว่า 
ร้อยละ 70 ทุกประเด็นค าถาม ทั้งด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) และด้านบุคลากร 

ตารางที่ 4.12 (11) แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานี
ต ารวจ (CRIMES) 

4.00 0.79 80.00 

ด้านบุคลากร 3.98 0.67 79.60 
รวม 3.99 0.73 79.80 

ส่วนที่ 5  ประเด็นที่ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
1. เข้าระบบยาก 
2. ประมวลผลช้า ความเร็วน้อย ค้างบ่อย 
3. อุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่เพียงพอ 
4. ระบบไม่เสถียร ล่มบ่อย หลุดบ่อย ช้า 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ิมความเร็วอินเตอร์เนต 
2. ปรับปรุงระบบให้มีความเสถียร เพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดปัญหา 
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บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
การด าเนินการวิจัยโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 6,700 คน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.1 แสดงผลการศึกษาโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ล าดับ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

(ความพึงพอใจ ความเชื่อม่ัน) 
เกณฑ์ ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ

ต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ  

80 85.20 

2 ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที ่มีต่อการให้บริการ
การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

80 88.00 

3 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปราม 
ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการ
ตรวจอนุญาต  

80 84.90 

4 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

80 84.60 

5 ประชาชนในพื้นที ่มีความสงบสุขและพึงพอใจจาก
การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี ่ยวกับ
ความมั่นคงของรัฐ  

80 84.40 

6 ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ผู้ ใช้
ยุทโธปกรณ์ 

90 91.20 

7 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ 80 93.00 
8 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 70 79.80 

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านความสงบสุข มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ
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และภัยพิบัติต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชนตามแนวชายแดน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 
88.80 

ด้านการเฝ้าระวัง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนมีการออกลาดตระเวนเพ่ือเฝ้าระวังการรุกล้ า
เส้นเขตแดนและการลักลอบน าเข้า-ออกของคนและสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงภัยคุกคามตามแนวชายแดน
อย่างทั่วถึง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 

ด้านการแก้ไขปัญหา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 โดยประชาชนมี
ความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตระเวนชายแดนสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา 
โดยด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 

ประเด็นที่ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ ต ารวจตระเวนชายแดน
ด าเนินการกิจกรรมสุขศาลาพระราชทานเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข การพยาบาล
เบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนห่างไกลคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 คิดเป็นร้อยละ 78.80 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการวางแผนการด าเนินการกิจกรรมสุขศาลาพระราชทานเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึง

การบริการสาธารณสุข การพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนห่างไกลคมนาคมให้สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบช่องทางการเข้าถึงบริการ 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการสัญจรข้ามแดนที่ผิดกฎหมายและเพ่ิม
การตรวจตราการลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 

3. ควรมีการให้ความรู้หรือจัดโครงการแนะน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนตามแนวชายแดน เพ่ือลดปัญหาความยากจนของประชาชนตามแนวชายแดน 
ตารางที่ 5.2 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจและความเชื่อมั่น   
ในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความมั่นคงของรัฐ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านความสงบสุข 4.31 0.43 86.20 
ด้านการเฝ้าระวัง 4.27 0.51 85.40 
ด้านการแก้ไขปัญหา 4.19 0.50 83.80 

รวม 4.26 0.48 85.20 

2. ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ การอ านวยความสะดวก  มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.60 โดยนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจ
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ท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที มี
คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเมื่อมีอุบัติเหตุ/
อุบัติภัยเกิดขึ้น ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งการให้บริการการอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. เพ่ิมการแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการเข้าไปในพ้ืนที่จุดเสี่ยง/จุดอันตราย 

รวมถึงการเพ่ิมป้ายประชาสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
2. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทบทวนทักษะทางด้านภาษาแก่ต ารวจท่องเที่ยว

ให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 
3. ควรจัดให้มีจุดตรวจตราหรือจัดให้มีการให้บริการในจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ

จ านวนมาก 

ตารางที่ 5.3 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
การให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 
ร้อยละ 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่อการให้บริการ
การอ านวยความสะดวก 

4.43 0.52 88.60 

ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.36 0.59 87.20 

รวม 4.40 0.56 88.00 

3. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
และการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 84.90 โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้  
    3.1 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการป้องกัน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคล 
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และยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักรในช่องทางอนุญาต มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 

ด้านการปราบปราม มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนี
เข้าเมือง รวมถึงการลักลอบการท างาน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาอยู่
ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามท้ังด้านการป้องกันและด้านการปราบปราม 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมกันทุกจังหวัดน า GIS มาใช้ น าระบบ Data Analysis 

มาใช้เพ่ือให้ทราบจ านวนต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายให้ชัดเจน 
2. จัดท าประวัติคนต่างด้าวที่หนีเข้าเมืองในระบบฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถติดตามและ

ป้องกันการก่ออาชญากรรมในประเทศไทย 
3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้หลงเชื่อให้ความร่วมมือ

กับกลุ่มขบวนการน าพาคนต่างด้าว 

ตารางที่ 5.4 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกัน 
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการป้องกัน 4.23 0.75 84.60 
ด้านการปราบปราม 4.30 0.74 86.00 

รวม 4.27 0.75 85.40 

3.2 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 
ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยมี

องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80 

โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นสามารถสืบค้นสถานที่ตั้งของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง 
ในแอปพลิเคชันน าทาง เช่น Google Maps เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 
88.80 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 โดยประชาชน
มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นต ารวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 

ด้านกระบวนการให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 คิดเป็นร้อยละ 82.20  
โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นการให้บริการมีความสะดวก เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80  

ประเด็นที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ มีระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าที่สามารถ
จ าแนกประเภทของการให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการทบทวนคู่มือการรับบริการผ่านระบบสารสนเทศให้สามารถเข้าใจไดง้่ายขึ้น 

เพ่ือให้ผู้มาติดต่อสามารถสแกน QR Code เพ่ือเข้าถึงคู่มือการรับบริการผ่านระบบสารสนเทศ 
2. ควรเพิ่มวิธีการหรือค าอธิบายการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าที่สามารถจ าแนก

ประเภทของการให้บริการ และมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก
มากขึ้น 

3. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการทบทวนทักษะทางด้านภาษาแก่เจ้าหน้าที่
ให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 

ตารางที่ 5.5 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการ
ตรวจอนุญาต 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.29 0.68 85.80 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 4.26 0.71 85.20 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.11 0.73 82.20 

รวม 4.22 0.71 84.40 

4. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการป้องกันยาเสพติด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 
โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ค าแนะน า และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการแนะน าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 

ด้านการปราบปรามยาเสพติด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 
โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจขยายผลยึดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติด
และผู้เกี่ยวข้อง เช่น บ้าน รถ ที่ดิน เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60  

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านการป้องกันยาเสพติดและ
ด้านการปราบปรามยาเสพติด 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด

ได้ง่าย รวมถึงการให้ความมั่นใจต่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส 
2. ควรจัดให้มีโครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
3. ควรเพิ่มวิธีการเพ่ือขยายผลการจับกุมผู้มีอิทธิพลเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 
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ตารางที่ 5.6 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการป้องกันยาเสพติด 4.26 0.67 85.20 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด 4.19 0.71 83.80 

รวม 4.23 0.69 84.60 

5. ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านการเฝ้าระวัง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจลงพ้ืนที่เพ่ือคุ้มครองประชาชนและรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนที่เสี่ยง เช่น สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ตลาด ชุมชน และสถานีรถไฟ เป็นต้น มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40 

ด้านการแก้ไขปัญหา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คิดเป็นร้อยละ 83.60 โดยประชาชนมี
ความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความส าคัญในการสืบสวน ปราบปรามผู้กระท า
ความผิด มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 

ประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านการเฝ้าระวังและด้านการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยงและในพื้นที่นอกเขตเมือง 
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมหรือเพ่ิมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสังคมและความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
3. ควรเพ่ิมการตรวจตราและการออกลาดตระเวนในชุมชน 

ตารางที่ 5.7 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านการเฝ้าระวัง 4.25 0.52 85.00 
ด้านการแก้ไขปัญหา 4.18 0.46 83.60 

รวม 4.22 0.49 84.40 
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6. ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 โดยเจ้าหน้าที่

ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์มีความเชื่อมั่นสูงสุดในประเด็นท่านทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเบิก-จ่าย 
การดูแลรักษาการครอบครอง การจ าหน่ายและการท าลายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 

ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์มีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดคือ รายการอาวุธยุทโธปกรณ์
ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดหาเพื่อจัดสรรให้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรือรุนแรงสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรเพ่ิมยุทโธปกรณ์ให้เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อาวุธปืนช็อตไฟฟ้า 

เพ่ือแจกจ่ายให้กับชุดปฏิบัติในแต่ละ สภ. ไม่น้อยกว่า 5 กระบอกใน สภ. ขนาดใหญ่ และไม่น้อยกว่า 2 
กระบอกในแต่ละ สภ. ขนาดเล็กและวิทยุสื่อสารประเภทมือถือ เนื่องจากขาดแคลน 

2. ควรจัดโครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธ/ดูแลรักษา/และการฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ยุทธโปกรณ์ 

3. ควรจัดสรรยุทโธปกรณ์ท่ีมีความทันสมัยก้าวหน้าและสามารถใช้งานได้จริง ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

7. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
    7.1 โรงพยาบาลต ารวจ 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 โดยมี
องค์ประกอบแตล่ะด้าน ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นแพทย์มีความสามารถในการวินิจฉัยโรค มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกสบายของที่พักญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยใน มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลต ารวจ
อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือลดความแออัดของผู้มารับบริการ เช่น ก าหนดช่วงเวลา

เปิดท าการของแผนก รวมถึงลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และเพ่ิมการใช้ระบบออนไลน์ 
2. ควรเพิ่มหน่วยให้บริการคลินิกนอกเวลา 
3. ควรเพ่ิมอัตราของบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือการให้บริการของประชาชนที่มีจ านวนมาก 
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    7.2 โรงพยาบาลดารารัศมี 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ประเด็น คือ พยาบาลมีอัธยาศัยดี เอาใจใส่อาการของผู้ป่วย ให้ค าแนะน า
โดยใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย และเภสัชกรให้ข้อมูลยากับผู้ป่วยอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการรับรักษาตัวในโรงพยาบาลดารารัศมี 
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมีมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาล
ดารารัศมีอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรมีการจัดหาเครื่องใช้ส าหรับผู้ป่วยเพ่ิมเติม เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน 

เป็นต้น 
2. ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะดวก ทันสมัย รวมถึงมีการขยายพ้ืนที่อาคาร

ให้สามารถบริการได้มากขึ้น 
3. ควรเพิ่มพ้ืนที่หรือจัดสรรพื้นที่เดิมส าหรับการให้บริการแก่ญาติผู้ป่วย 

    7.3 ภาพรวมโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านผู้ให้บริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นแพทย์มีความสามารถในการวินิจฉัยโรค มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 

ด้านคุณภาพบริการ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 โดยประชาชน
มีความพึงพอใจสูงสุดใน 2 ประเด็นคือ ความสะดวกสบายของที่พักญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยใน 
และอุปกรณ์เครื่องมือรักษาพยาบาลมีจ านวนเพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีคะแนนค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 

ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมมีีความพึงพอใจต่อการบริการ
ของโรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมีอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ทุกประเด็นค าถาม
ทั้งด้านผู้ให้บริการและด้านคุณภาพบริการ 
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ตารางที่ 5.8 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลต ารวจและโรงพยาบาลดารารัศมี 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านผู้ให้บริการ 4.72 0.46 94.40 
ด้านคุณภาพบริการ 4.57 0.59 91.40 

รวม 4.65 0.53 93.00 

8.  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ผลการศึกษาในภาพรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.80  โดยมี

องค์ประกอบแต่ละด้าน ดังนี้ 
ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความพึงพอใจ
สูงสุดในประเด็นความถูกต้องสมบูรณ์ของโปรแกรมการออกรายงานข้อมูลระบบ CRIMES มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 

ด้านบุคลากร มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 โดยผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นความสะดวกในการขอสิทธิ์ 
และความรวดเร็วในการอนุมัติสิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11     คิด
เป็นร้อยละ 82.20 

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงกว่า 
ร้อยละ 70 ทุกประเด็นค าถามทั้งด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) และด้านบุคลากร 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ควรจัดให้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ิมความเร็วอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การค้นหา 

สืบค้นข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
2. ควรจัดให้มีการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียร ความถูกต้องสมบูรณ์ของโปรแกรม

การค้นหา สืบค้นข้อมูลระบบ CRIMES 
3. ควรจัดให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ตารางที่ 5.9 แสดงภาพรวมของผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ด้าน ค่าเฉลี่ย 
X  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

ร้อยละ 

ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ 
(CRIMES) 

4.00 0.79 80.00 

ด้านบุคลากร 3.98 0.67 79.60 
รวม 3.99 0.73 79.80 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของต ารวจตระเวนชายแดน 
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แบบสอบถามชุดที่ 1 

แบบส ารวจความพึงพอใจและความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของต ารวจตระเวน
ชายแดน 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ในโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานข้อค าถาม 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่าน 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
2. อายุ………………. ปี 
3. อาชีพ  

 1. ว่างงาน      2. เกษตรกรรม 
 3. รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ    4. รับจ้าง 
 5. ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว    6. อ่ืน ๆ (โปรด

ระบุ)……….…………….. 
4. ระดับการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. อนุปริญญา/ปวส. 

 5. ปริญญาตรี     6. สูงกว่าปริญญาตรี 
5. รายได้ต่อเดือน 

 1. ไม่เกิน 10,000 บาท    2. 10,001-20,000 บาท  
 3. 20,001 –30,000 บาท    4. 30,001 บาทข้ึนไป 

6. ศาสนา 
  1. พุทธ  2. คริสต์  3. อิสลาม   4. อ่ืน ๆ (โปรด
ระบุ)……….………………  
7. สถานภาพการสมรส 

 1. โสด      2. แต่งงานแล้ว  
 3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่    4. คู่สมรสเสียชีวิต 

8. ที่พักอาศัย ต าบล..........................อ าเภอ..............................จังหวัด…………………… 
9. ระยะทางจากบริเวณที่พักอาศัยถึงแนวชายแดนประมาณ..............กิโลเมตร 
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ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจในการเฝ้าระวัง
แก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของท่าน      
มากที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   

5 หมายถึง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น มากที่สุด 
4 หมายถึง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น มาก 
3 หมายถึง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น น้อย 
1 หมายถึง ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น น้อยที่สุด 

 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ
และความเชื่อม่ัน 

5 4 3 2 1 
ด้านความสงบสุข 
1. การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตระเวนชายแดนท าให้ท่านรู้สึกปลอดภัยและ
สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นปกติสุข 

     

2. ต ารวจตระเวนชายแดนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามแนวชายแดน 

     

3. ต ารวจตระเวนชายแดนบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตาม
เส้นทางสัญจรข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. ต ารวจตระเวนชายแดนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัตติ่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชนตามแนวชายแดน 

     

5. ต ารวจตระเวนชายแดนให้บริการนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวชายแดน, 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

6. ต ารวจตระเวนชายแดนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและกองก าลังของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ช่วยลดความหวาดกลัวและความขัดแย้งในระดับพื้นท่ี 

     

ด้านการเฝ้าระวัง 
7. ต ารวจตระเวนชายแดนมีการออกลาดตระเวนเพ่ือเฝ้าระวังการรุกล้ าเส้น
เขตแดนและการลักลอบน าเข้า-ออกของคนและสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงภัย
คุกคามตามแนวชายแดนอย่างท่ัวถึง 

     

8. ต ารวจตระเวนชายแดนตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพ่ือคัดกรองตรวจสอบประชาชน 
ยานพาหนะ สินค้าและบริการต่างๆ ที่ผ่านเข้า-ออกตามช่องทางธรรมชาติ
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

     

9. ต ารวจตระเวนชายแดนส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลเฝ้าระวังภัยในหมู่บ้าน ชุมชนตามแนวชายแดน 

     

10. ต ารวจตระเวนชายแดนมีการพบปะเยี่ยมเยียนกับประชาชนเพ่ือสร้าง
ความอุ่นใจในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ
และความเชื่อม่ัน 

5 4 3 2 1 
11. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้โทษภัยของอาชญากรรมให้กับ
ประชาชนในชุมชนตามแนวชายแดนได้รับรู้ และเตรียมพร้อมป้องกัน 

     

12. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการสัญจรข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนบริเวณช่องทางสัญจรข้ามแดนตามธรรมชาติ 

     

ด้านการแก้ไขปัญหา 
13. การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตระเวนชายแดนท าให้ตามแนวชายแดน
มีความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมประเภทต่างๆ เช่น การค้ายาเสพติด 
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การค้าของเถื่อน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ตามช่องทางธรรมชาติ เป็นต้น 

     

14. ต ารวจตระเวนชายแดนมีการจัดกิจกรรมตามแนวทางพระราชด าริเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามแนวชายแดน 

     

15. ต ารวจตระเวนชายแดนสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมด้าน
การศึกษา โดยด าเนินการกิจกรรมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

16. ต ารวจตระเวนชายแดนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ในชุมชนตาม
แนวชายแดนด้วยการให้ความรู้ และน าแนวทางการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนตามแนวชายแดน 

     

17. ต ารวจตระเวนชายแดนด าเนินการกิจกรรมสุขศาลาพระราชทานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข การพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ชายแดนห่างไกลคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

18. ต ารวจตระเวนชายแดนสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนตามแนวชายแดน 

     

ส่วนที่ 3 โปรดระบุประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจ และไม่เชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตระเวน
ชายแดน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................... ....................... 

ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบส ารวจความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อการใหบ้ริการ
การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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Questionnaire 2  

(แบบสอบถามชุดที่ 2)  
调查问卷 2 

The questionnaire surveys on the tourists’ confidence in the services on facility and safety of life and 
property. 

แบบส ารวจความเชื่อมั่นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
游客在服务、便利和生命财产安全方面的信任程度调查 

 
Note: This questionnaire was a part of the indicator on the tourists’ confidence in the 

services on facility, and safety of life and property at least 80 percent in the Project to assess the 
degree of success of the operation from the budget expenditures (PART) of the Royal Thai 
Police Annual fiscal year 2021. 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ให้บริการการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใน
โครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

注：本问卷为游客对本项目设施服务、生命财产安全的信心至

少 80%的指标的一部分，用于泰国皇家警察 2021 年度财政年度报告，
从预算支出评估运营成功程度（部分） 。 

Part 1 Personal data 

(ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน)  
第 1 部分：个人资料 
Please mark  in  or complete the blank that matches to you. 

โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวท่าน 
请在与您的信息匹配的添加或填写信息 

1. Gender (เพศ) 性別 
  1. Male (ชาย) 男      2. Female (หญิง) 女 

2. Age (อายุ) 年齡………………. year (ปี) 岁 
3. Home Country (ประเทศ) 国籍
................................................................................................... 
4. Frequency of trips (at that area) ............................ (Time) 

จ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยว (ณ บริเวณนี้)..............................ครั้ง 
到此旅游频率（此地区）………………..次 
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5. When the accident occur, which phone number would you choose? 
(เมื่อมีเหตุฉุกเฉินท่านจะเลือกติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ใด) 
在紧急情况下，您选择联系哪个号码？ 

 191  199  1155   1193 
  Unknown (ไม่ทราบ)  Other (อ่ืนๆ)……….…………………… 
6. Did you know that there are tourist police in Thailand? (In term of providing safety 

services to tourists) 
ท่านทราบหรือไม่ว่ามีต ารวจท่องเที่ยวในประเทศไทย (เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว) 
您是否知道有泰王国旅游警察的存在？（为游客安全服

务） 
 1. Know (ทราบ)是  2. Unknown (ไม่ทราบ)不是 
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Part 2 The tourists’ confidence in the services on facility and safety of life and property. 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
第2部分：游客对服务、便利和生命财产安全方面的信任程度 

Please mark  in  only one choice that the most match to your opinion, it can 

interpret as follows: 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความเชื่อม่ัน ของท่านมากท่ีสุด
เพียงช่องเดียว โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   

请在最符合您的信任程度唯一的内注明。各信任程度的含

义如下： 

5 refer to หมายถึง 指 Most confidence 

เชื่อมั่น มากที่สุด  
最高信任程度 

4 refer to หมายถึง 指 Very confidence 

เชื่อมั่น มาก 
高信任程度 

3 refer to หมายถึง 指 Moderate 

เชื่อมั่น ปานกลาง 
中等信任程度 

2 refer to หมายถึง 指 Less confidence 

เชื่อมั่น น้อย 
低信任程度 

1 refer to หมายถึง 指 Least confidence 

เชื่อมั่น น้อยที่สุด 
最低信任程度 
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ข้อค าถาม 
问题 

ระดับความเชื่อม่ัน 
level of confidence 
信任程度 

5 4 3 2 1 
ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการ การอ านวยความสะดวก 
游客对服务和便利方面的信任程度 
1. You know the role of the Tourist Police in providing 
convenience/safety services to tourists. 

1. ท่านทราบบทบาทหน้าที่ของต ารวจท่องเที่ยวด้านการบริการอ านวย
ความสะดวก/ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
您了解旅游警察有关为游客提供便利/安全服务方面的义务。 

     

2.You always see the tourist police patrolling and meeting tourists 

regularly. 

2.ท่านพบเห็นต ารวจท่องเที่ยวออกตรวจตราและพบปะนักท่องเที่ยว
อย่างสม่ าเสมอ 
您经常注意到旅游警察定期巡逻和会见游客。 

     

3.The Tourist Police can answer/clarify doubts/provide advice/help 

solve problems for tourists effectively.  

3.ต ารวจท่องเที่ยวสามารถตอบค าถาม/ชี้แจงข้อสงสัย/ให้ค าแนะน า/ช่วย
แก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
旅游警察能够为游客有效地回答问题、解答疑问、提供建议、帮

助解决问题。 

     

4.The tourist police have a service point/report incident in all your 

travelling area.  

4.ต ารวจท่องเที่ยวมีจุดบริการ/รับแจ้งเหตุ ครอบคลุมในแหล่งท่องเที่ยว
ที่ท่านไป 
在您旅游的景点范围内，旅游警察设有服务、事件报告点。 

     

5.The Tourist Police can help/solve the tourist problems quickly and 

promptly. 

5.ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยว
ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที 
旅游警察可以快速和及时地帮助、解决游客的问题。 

     

ความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
游客对生命财产安全方面的信任程度 
6.You feel safe from physical attacks while traveling in Thailand. 

6.ท่านรู้สึกปลอดภัยจากการถูกประทุษร้ายร่างกายในขณะเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย 
在泰国旅行时，您感到安全、不会受到人身攻击。 
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ข้อค าถาม 
问题 

ระดับความเชื่อม่ัน 
level of confidence 
信任程度 

5 4 3 2 1 
7.The tourist police can be a resort or help tourists from being cheat 
from the merchant. 

7.ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเป็นที่พ่ึงหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูก 
เอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ 
旅游警察可以信任并帮助游客免受经营者的欺诈。 

     

8.When an accident occurs, the tourist police can help the tourists 

quickly and promptly. 

8.เมื่อมีอุบัติเหตุ/อุบัติภัยเกิดขึ้น ต ารวจท่องเที่ยวสามารถเข้าช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที 
发生事故时，旅游警察能够快速、及时地帮助游客。 

     

9.The tourist police have warned tourists to be cautious when 
entering high-risk/dangerous areas. 

9.ต ารวจท่องเที่ยวมีการแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังการเข้าไปใน
พ้ืนที่ 
จุดเสี่ยง/จุดอันตราย 
旅游警察提示游客在进入高风险地区时提高警惕。 

     

 
Part 3 Suggestions or issues that should be improved. 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
第4部分：其它有待改進建议和问题 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

Thank you for your cooperation. 

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือ 
感谢您的合作！ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามชุดที่ 3 แบบส ารวจความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อการป้องกัน 
ปราบปราม ผลักดันครต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 
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แบบสอบถามชุดที่ 3 

แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา 
 

 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดัน
คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในโครงการประเมิน
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่าน 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
2. อายุ………………. ปี 
3. อาชีพ  

 1. ว่างงาน      2. เกษตรกรรม 
 3. รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ    4. รับจ้าง 
 5. ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว    6. อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)……….…………….. 
4. ระดับการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. อนุปริญญา/ปวส. 

 5. ปริญญาตรี     6. สูงกว่าปริญญาตรี 
5. รายได้ต่อเดือน 

 1. น้อยกว่า 10,000 บาท    2. 10,001-20,000 บาท  
 3. 20,001 –30,000 บาท    4. 30,001บาทข้ึนไป 

6. ศาสนา 
  1. พุทธ  2. คริสต์  3. อิสลาม   4. อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)……….………………  
7. สถานภาพการสมรส 

 1. โสด      2. แต่งงานแล้ว  
 3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่    4. คู่สมรสเสียชีวิต 

8. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 
 1. จังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  2. จังหวัดพ้ืนที่ชั้นใน 

9. ชนชาติคนต่างด้าวส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
 1. กัมพูชา  2. ลาว   3. เมียนมาร์  4. จีน  5. อ่ืนๆ.………………… 
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ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา  
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความเชื่อมั่นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว 
โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   

5 หมายถึง ความเชื่อมั่น  มากที่สุด 
4 หมายถึง ความเชื่อมั่น  มาก 
3 หมายถึง ความเชื่อมั่น  ปานกลาง 
2 หมายถึง ความเชื่อมั่น  น้อย 
1 หมายถึง ความเชื่อมั่น  น้อยที่สุด 

 

ข้อค าถาม 
ระดับความเชื่อม่ัน 
5 4 3 2 1 

ด้านการป้องกัน 
1. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคล และยานพาหนะ
ทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักรในช่องทางอนุญาต 

     

2. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการน าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ตรวจสอบและสกัดก้ัน การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

     

3. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการตรวจสอบสถานประกอบการ หรือแหล่งที่พักอาศัยของ   
คนต่างด้าวอย่างสม่ าเสมอ 

     

4. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง
ไม่ให้หลงเชื่อให้ความร่วมมือกับกลุ่มขบวนการน าพาคนต่างด้าว 

     

5. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการไปตรวจสอบบ้านพักอาศัย โรงแรม ที่มีการรับคนต่าง
ด้าวเข้าพักอาศัย 

     

6. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการประสานขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการ
แจ้งเบาะแสการกระท าผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

     

ด้านการปราบปราม 
7. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการจับกุมคนต่างด้าวที่กระท าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง 

     

8. ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีการกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 
รวมถึงการลักลอบการท างาน 

     

ส่วนที่ 3 โปรดระบุประเด็นที่ท่านไม่ม่ันใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามชุดที่ 4 แบบส ารวจความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อ 
การบริการตรวจอนุญาต 
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Questionnaire 4  

(แบบสอบถามชุดที่ 4) 
စစ်တမ််းကကောက်ကမ်းခွန််းလ ောအမတှ် ၅ 

The questionnaire survey on foreigners' confident in immigration check-up services 

แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการรับบริการตรวจอนุญาต 
လဝူငမ်ှုကြ ြီးကြပ်ရ ြီးခငွ ပ်ပြုချြစ်စရ် ြီးရ ြီးဝန်ရ ောငမ်ှုအရပေါ် န ိုငင်ပံခောြီးသောြီးမျောြီး၏ 

သရ ောထောြီးစစတ်မ်ြီးရြောြယ်ပူခငြ်ီးပံိုစံ  

 
 

Note : This questionnaire was a part of the indicator on the people’s confidence in the 
prevention and suppression, and pushing out the undesirable aliens at least 80 percent in the 
Project to assess the degree of success of the operation from the budget expenditures ( PART ) of 
the Royal Thai Police Annual fiscal year 2021. 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้ วัดประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกัน 
ปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวที่ไม่พึงปราถนาและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80ในโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ရှင််းလင််းခ ျက်။  ဤစစ်တမ် ်းကမ်းခွန် ်းလ ောသည်  ထ ိုင် ်းရဲတပ်ဖွဲ ွဲ့  ၂၀၁၇ခိုဘဏ္ဍောကရ်းနှစ်  ဘတ်ဂ ျက်ကငွသ ို ်းစွဲမှု  

လိုပ်ငန််းကအောငမ်မငမ်ှု အကမဲဖတက်ရ်း စမီ က န််း၏ တစ တတ်ပ ိုင််းအတကွ ်စစတ်မ််းကကောကယ်မူခင််း မဖစပ်ါသည။် 

Part 1 Personal data 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
အပ ိုင််း ၁ အကထကွထအွချက်အလက်မျော်း 

Please mark  in  or complete the blank that matches to you. 

โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน 🗆 หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวกับท่าน 
သင၏်အကမဖနငှ က် ိုက်ညကီသောအချက်အလက်ရှ  ကလ်းကထောင က်ွက် □ တွင ်🗆 အမတှ်အသော်းကရ်းမခစ်ပါ။ 

1. Gender (เพศ) လ င ်

◻ 1. Male (ชาย) ကျော်း    ◻ 2. Female (หญิง) မ 
2. Age (อายุ) အသက် ………………. Year (ปี) နစ်ှ 
3. Home country (ประเทศ) န ိုငင်  
..................................................................................................................  
4. Frequency of trips (at that area) ................................ (Times) 

(จ านวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทย) ................................ (ครั้ง) 
ခရီ်းသွော်းလောမှုအကက မ်အကရအတွက် (အဆ ိုပါကနရောဌောန)  …  ကက မ်       

5. Religion (ศาสนา) က ို်းကွယ်သည ဘ်ောသော 

 ◻ 1. Buddhist (พุทธ) ဗိုဒ္ဓဘောသော  ◻ 2. Christian (คริสต์) ခရစယ်ောန ်

◻ 3. Islam (อิสลาม) အစစလောမ်  ◻ 4. Other (อ่ืน ๆ) အမခော်း ………………………… 
 



124 
 

6. Marital status (สถานภาพการสมรส) အ မ္က ထောင္က ရ်း 

◻ 1. Single (โสด) အ မ်ကထောငမ်ရှ     

◻ 2. Married (แต่งงานแล้ว) အ မ်ကထောငရ်ှ  

◻ 3. Divorced/Separated (หย่าร้าง/แยกกันอยู่) ကွောရှင််းပပီ်း/ကွဲကန 

◻ 4. Death spouse (คู่สมรสเสียชีวิต) ဇန်ီး/ခငပ်နွ််းကသဆ ို်း 

7. Purpose of travel or permission (วัตถุประสงค์ของการเดินทางหรือการขออนุญาต) 
ခရီ်းသွော်းလောရမခင််းရညရွ်ယ်ချက် သ ို  မဟိုတ် ခွင မ်ပြုချက် 

◻ 1. Travel (ท่องเที่ยว) ခရီ်းသွော်း ရန ်  

◻ 2. Work / Hire (ท างาน/รับจ้าง) အလိုပ်လိုပ်ရန/်ကန  စော်းလိုပ်လိုပ်ရန ် 

◻ 3. Business / Trade (ท าธุรกิจ/ค้าขาย) စီ်းပွော်းကရ်း/ကရောင််းဝယ်ကရ်း  

◻ 4. Visit Relatives (เยี่ยมญาติ) ကဆွမျ ြု်းထ အလညသ်ွော်းမခင််း 

◻ 5. Other (อ่ืนๆ) အမခော်း ……….…………………… 
 

Part 2 Foreigners' confidence on licensing service of the Immigration Checkpoint 

ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันของชาวต่างชาติต่อการรับบริการตรวจอนุญาต  
အပ ိုင််း ၂  လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ကရ်းစစ်ကဆ်းကရ်းဂ တ်၏ဝနက်ဆောငမ်ှုအော်း 

န ိုငင် မခော်းမျော်း၏ကကျနပ်အော်းရမှုအကမခအကန 

Please mark  in  only one choice that the most match to your opinion, it can interpret as 
follows: 

โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน 🗆 ที่ตรงกับระดับความเชื่อมั่นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว  
โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้  
သင၏်အော်းရကကျနပ်မှုနငှ က် ိုကည်ကီသောအဆင ရ်ှ  ကလ်းကထောင က်ကွ ် □ တငွ ် အသင က်လျော်ဆ ို်းအကမဖတခိုက ိုသော ✓ 

အမတှအ်သော်း ကရ်းမခစပ်ါ။ ကကျနပ်မှုအဆင ၏်အဓ ပပါယမ် ှကအောကပ်ါအတ ိုင််းမဖစသ်ည။် 

 

5 refer to (หมายถึง) ဆ ိုသညမှ်ော 

 
Most confidence (ความเชื่อมั่นมากที่สุด) အမျော်းဆ ို်းကကျနပ်မှုရှ ပါသည။် 

4 refer to (หมายถึง) ဆ ိုသညမှ်ော 

 
Very confidence (ความเชื่อมั่นมาก) အလွနက်ကျနပ်မှုရှ ပါသည။် 

 
3 refer to (หมายถึง) ဆ ိုသညမှ်ော 

 
Moderate confidence (ความเชื่อมั่นปานกลาง) 
အလယအ်လတ်ကကျနပ်မှုရှ ပါသည။် 

2 refer to (หมายถึง) ဆ ိုသညမှ်ော 

 
Less confidence (ความเชื่อมั่นน้อย)  အနည််းငယ ်ကကျနပ်မှုရှ ပါသည။် 

1 refer to (หมายถึง) ဆ ိုသညမှ်ော 

 
Least confidence (ความเชื่อมั่นน้อยท่ีสุด) အနည််းဆ ို်းကကျနပ်မှုရှ ပါသည။် 
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Question (ข้อค าถาม) ရမြီးခွန်ြီး 

Level of confident  

(ระดับความเชื่อม่ัน)  
ရြျနပ်မှုအ င  ်

5 4 3 2 1 
Facility (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) ပံ ပ ိုြီးမှုမျောြီး 

1.You can search for the location of the immigration agency in 

navigation applications such as Google Maps, etc. 

1.สามารถสืบค้นสถานที่ตั้งของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ในแอปพลิเคชัน
น าทาง เช่น Google Maps เป็นต้น 
၁။ လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ကရ်းဌောနတညက်နရောက ို ဂူဂယက်မမပ ိုကဲ သ ို  ကသော အပလီကက်းရှင််းမဖင  ်

ရှောကဖွန ိုငသ်ည။် 

 

     

2.There are various channels for disseminating the information from 

the immigration services.  
2.มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่
หลากหลาย 
၂။လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ကရ်းလိုပ်ငန််းကဆောငတ်ောသတင််းအချကအ်လက်မျော်းက ို နည််းလမ််းကပါင််းစ ိုမဖင  ်

မဖန  က်ဝကပ်းလျကရ်ှ ပါသည။် 

 

     

3.There are adequate facilities for people such as toilets, seating 

areas for visitors, drinking water, internet access, special channels for 
the disable, and ramps for wheelchairs, etc. 

3.มีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ เช่น ห้องน้ า ที่นั่ง
พักส าหรับผู้มาติดต่อ น้ าดื่ม อินเทอร์เน็ต ช่องทางพิเศษส าหรับผู้พิการ ทาง
ลาดส าหรับรถเข็นคนพิการ เป็นต้น 
၃။ မပည စ် ိုလ ိုကလောက်ကသော ဝနက်ဆောငမ်ှုမျော်းကပ်းထော်းပါသည။် ဥပမော။ အ မ်သော၊ 

လောကရောက်သမူျော်းထ ိုငရ်နထ် ိုငခ် ိုတန််းမျော်း၊ ကသောက်ကရ၊ အငတ်ောနက်၊ မသနစွ်မ််းသမူျော်းအတကွ် 

ဦ်းစော်းကပ်းကနရောမျော်း၊ ဝီှ်းချဲအသ ို်းမပြုသမူျော်းအတကွလ်မ််းမျော်း။ 

 

     

4.There are various channels to give the opinions and voices directly 

such as, via Line application, website, E-mail, by phone, and in the 
hearing box, etc. 

4.มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย และมีช่องทาง   ที่สามารถ
ติดต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรง เช่น 
ทางแอปพลิเคชัน Line ทางเว็บไซต์ ทาง E-mail ทางโทรศัพท์ ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เป็นต้น 
၄။ မ မ တ ို  ၏အကက မပြုချက်မျော်းက ို တငမ်ပန ိုငက်သောနည််းလမ််းမျော်းနငှ်  တောဝနရ်ှ ပိုဂ္ ြုလ်မျော်းထ သ ို   မ မ တ ို  ၏ 

အကက မပြုချက် (သ ို  ) တ ိုငက်ကော်းချက်မျော်းက ို တ ိုကရ် ိုက်ဆကသ်ယွ ်တငမ်ပန ိုငပ်ါသည။် 

လ ိုင််းအပလီကက်းရှင််း၊ ဝက်ဆ ိုက်၊ အ်ီးကမ်း၊ ဖိုန််း အစသမဖင်  အကက မပြုလ ောကပ်းပ ို  န ိုငသ်ည်  

နည််းလမ််းမျော်းရှ ပါသည။် 
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Question (ข้อค าถาม) ရမြီးခွန်ြီး 

Level of confident  

(ระดับความเชื่อม่ัน)  
ရြျနပ်မှုအ င  ်

5 4 3 2 1 
Facility (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) ပ  ပ ို်းမှုမျော်း 

5.There are screening measures, distancing in service, and provide 

the alcohol gel for the people, etc.มีมาตรการตรวจคัดกรอง การเว้น
ระยะห่างในการเข้ารับบริการ รวมถึงมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ เป็นต้น 
၅။ ကျန််းမောကရ်းကနဦ်းစစ်ကဆ်းမှု၊ သတမှ်တ်ထော်းကသော အကွောအကဝ်းထော်းရှ မှုနငှ ်အရက်ပျ ဂျဲလ် 

မျော်းက ိုဌောနတွငမ်ပငဆ်ငထ်ော်းရှ ပါသည။်  

 

     

Staff / Personnel (ด้านเจา้หน้าที่/บุคลากร) အ ောရ  /ဝန်ထမ်ြီးမျောြီး 

6.The Immigration Police provide service with enthusiasm, speed, and 

politeness. 

6.ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองให้บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว มีความ
สุภาพ 
၆။ လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရဲဝနထ်မ််းမျော်းမှ စ တ်အော်းထကသ်နစွ်ော လျငလ်ျငမ်မနမ်မန ်

ယဉ်ယဉ်ကကျ်းကကျ်းမဖင်  ဝနက်ဆောငမ်ှုမျော်းကပ်းကနပါသည။် 

  

     

7. The immigration police can communicate to provide advice, 

service, and answer questions accurately, clearly, and reliable. 

7.ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองมีความสามารถในการสื่อสาร  เพ่ือให้ค าแนะน า 
บริการ ตอบข้อสงสัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ  
၇။ လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရဲဝနထ်မ််းမျော်းအကနမဖင်  အကက ဉောဏမ်ျော်းကပ်းမခင််း၊ သ ရှ လ ိုကသော 

အချက်အလက်မျော်းက ို တ ကျမှနက်နစွ်ောကမဖကကော်းမခင််းမျော်း ကဆောငရွ်က်ကနပါသည။် 

 

     

8.The immigration police act with integrity, without expecting 

anything in return. 

8.ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน  
၈။ လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ကရ်းရဲဝနထ်မ််းမျော်းအကနမဖင်  တနစ် ို်းလက်ကဆောငက်မ ော်က ို်းမခင််းမရှ ပဲ 

မ မ ၏တောဝနမ်ျော်းက ို ရ ို ်းသော်းစွောထမ််းကဆောငလ်ျက် ရှ ပါသည။် 

 

     

Service Process (ด้านกระบวนการให้บริการ) ၀န်ရ ောငမ်ှုလိုပ်ငန်ြီးအ င  ်

9.The service is convenient and complete at one point (One Stop 
Service). 

9.การให้บริการมีความสะดวก เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
၉။ တကနရောထပဲပီ်းမပည် စ ိုပပီ်း လွယက်ူစွော ကဆောငရွ်က်န ိုငပ်ါသည။် 
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Question (ข้อค าถาม) ရမြီးခွန်ြီး 

Level of confident  

(ระดับความเชื่อม่ัน)  
ရြျနပ်မှုအ င  ်

5 4 3 2 1 
Service Process (ด้านกระบวนการให้บริการ) ၀န်ရ ောငမ်ှုလိုပ်ငန်ြီးအ င  ်

10.There is a clearly directory board to display the services points.  

10.มีการจัดแสดงแผนผังจุดให้บริการของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
၁၀။ သက်ဆ ိုငရ်ောဝနက်ဆောငမ်ှု ကနရောတ ိုင််းက ို ရညည် န််းသငပ်ိုန််းကပေါ်တငွ ်ရှင််းရှင််းလင််းလင််း 

ထငသ်ောမမငသ်ော မပသထော်းပါသည။် 

 

     

11.There is a flowchart explaining the process and service duration. 

11.มีผังอธิบายขั้นตอนและระยะเวลาของการให้บริการ 
၁၁။ လိုပ်ငန််းကဆောငတ်ောမျော်း၏အဆင် လ ိုက်နငှ်  ကကောမမင် ချ နမ်ျော်းက ို အမျော်းမပညသ် ူ

လွယက်ူစွောသ မမငန် ိုငရ်န ်ရညည် န််းသငပ်ိုန််းကပေါ်တငွ ်မပထော်းပါသည။် 

 

     

12.There is a service manual via the information system which 

friendly use. Additionally, people can scan the QR Code to access the 
service manual.    

12.มีการจัดท าคู่มือการรับบริการผ่านระบบสารสนเทศท่ีเข้าใจง่าย ผู้มา
ติดต่อ สามารถสแกน QR Code เพ่ือเข้าถึงคู่มือการรับบริการผ่านระบบ
สารสนเทศ 
၁၂။ အမျော်းမပညသ်လူွယက်ူစွော အသ ို်းမပြုနော်းလညန် ိုငက်သော 

ဝနက်ဆောငမ်ှုလက်စဲွမျော်းထော်းရှ ကပ်းသည် အမပင ်QR ကိုဒ္မ်ဖင် လည််း ဖိုန််းမှတဆင် ဖတရ်ှုန ိုငက်အောင ်

စီစဉ်ထော်းပါသည။် 

 

     

13.There is an information desk for supporting the documents before 

entering the service. 

13.มีการตั้งจุดบริการตรวจค าร้องและเอกสารประกอบค าร้องก่อนเข้ารับ
บริการ 
၁၃။ စ ိုစမ််းရန ်ဌောနထော်းရှ ၍ လ ိုအပ်ကသောစောရွက်စောတမ််း အချကအ်လက်မျော်းက ို 

ကနဦ်းစစ်ကဆ်းကပ်းပါသည။်  

 

     

14.There is an online queue booking in advance that can classify the 

types of services. 

14.มีระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าที่สามารถจ าแนกประเภทของการ
ให้บริการ 
၁၄။ မ မ ၏ လ ိုအပ်ကသော ဝနက်ဆောငမ်ှုမျော်းအတကွ် အနွလ် ိုင််းစနစ်မဖင်  ကက ြုတငန် ပါတ်ယ၍ူရပါသည။် 

 

     

15.There is a system to notify the foreigners in advance for the next 

time. 

15.มีระบบการแจ้งเตือนให้คนต่างด้าวทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาการ
เข้ารับ บริการครั้งต่อไป 
၁၅။ မ မ ၏ ကနောကရ်က်ချ န််းမတ ိုငခ်င ်ကက ြုတင၍် သတ ကပ်းကသော စနစ်ရှ ပါသည။် 
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Part 3 Please identify issues you are not confidence with the immigration police. 
ส่วนที่ 3 โปรดระบุประเด็นที่ท่านไม่ม่ันใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
အပ ိုင််း ၃။ လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ကရ်းအရောရှ မျော်းနငှ ပ်တသ်က်ပပီ်း ကကျနပ်မှုမရှ ပါက ကကျ်းဇူ်းမပြု၍ ကဖော်မပပါ။ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

Part 4 Suggestions or issues that should be improved. 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
အပ ိုင််း ၄။ မပြုမပငက်မပောင််းလဲရန ်အကက မပြုချက်မျော်း သ ို  မဟိုတ် လိုပ်ငန််းမျော်း 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 
Thank you for answering the questionnaire.  

ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม  

ကမဖကကော်းကပ်းသည အ်တွက် ကကျ်းဇူ်းတငပ်ါသည။် 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามชุดที่ 5 แบบส ารวจความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อ 
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 
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แบบสอบถามชุดที่ 5 

แบบส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในโครงการประเมิน
ระดับความส าเร็จของ  การด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่าน 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
2. อายุ……………….ปี 
3. อาชีพ  

 1. ว่างงาน      2. เกษตรกรรม 
 3. รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ    4. รับจ้าง 
 5. ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว    6. อ่ืน ๆ (โปรด

ระบุ)……………….…….. 
4. ระดับการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. อนุปริญญา/ปวส. 

 5. ปริญญาตรี     6. สูงกว่าปริญญาตรี 
5. รายได้ต่อเดือน 

 1. น้อยกว่า 10,000 บาท    2.10,001 – 20,000 บาท  
 3. 20,001 – 30,000 บาท    4. 30,001 บาทข้ึนไป 

6. ศาสนา 
  1. พุทธ  2. คริสต์  3. อิสลาม   4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……….……… 
7. สถานภาพการสมรส 

 1. โสด      2. แต่งงานแล้ว  
 3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่    4. คู่สมรสเสียชีวิต 

8. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 
 1. ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล    2. นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
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ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความเชื่อมั่นของท่านมากที่สุดเพียงช่อง
เดียว โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   

5 หมายถึง ความเชื่อมั่น มากที่สุด 
4 หมายถึง ความเชื่อมั่น มาก 
3 หมายถึง ความเชื่อมั่น ปานกลาง 
2 หมายถึง ความเชื่อมั่น น้อย 
1 หมายถึง ความเชื่อมั่น น้อยที่สุด 

 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความเชื่อม่ัน 
5 4 3 2 1 

ด้านการป้องกันยาเสพติด 
1. เจ้าหน้าที่ต ารวจ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด      
2. ครูต ารวจแดร์ เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามโครงการแดร์ประเทศไทย 
เพ่ือให้ความรู้โทษภัยยาเสพติด วิธีการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

     

3. เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ค าแนะน า และความร่วมมือกับโรงเรียนในการป้องกัน ป้องปราม   
ยาเสพติด 

     

4. เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ค าแนะน า โดยให้ความร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด      
5. เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ค าแนะน า และความร่วมมือกับชุมชนในการแนะน าผู้เสพ ผู้ติด     
ยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
6. เจ้าหน้าที่ต ารวจสืบสวน จบักุมผู้ค้า ผู้ลักลอบ ผู้ล าเลียงยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคม
อย่างต่อเนื่อง 

     

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตรา สืบสวน และจับกุมผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
ชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

     

8. เจ้าหน้าที่ต ารวจขยายผลจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติดที่  ขนส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ เช่น 
ไปรษณีย์ บริษัทขนส่งเอกชน เป็นต้น 

     

9. เจ้าหน้าที่ต ารวจขยายผลยึดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง เช่น บ้าน รถ 
ที่ดิน เป็นต้น 

     

10. เจ้าหน้าที่ต ารวจขยายผลการจับกุมตัวการ/เครือข่าย/ผู้มีอิทธิพลในคดียาเสพติดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 โปรดระบุประเด็นที่ท่านไม่เชื่อม่ันจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
...................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามชุดที ่6 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที ่3 จังหวดั
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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แบบสอบถามชุดที่ 6 

แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 
 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดประชาชนในพ้ืนที่มีความสงบสุขและพึงพอใจ
จากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ในโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่าน 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
2. อายุ………………. ปี 
3. ระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.....................ปี 
4. อาชีพ  

 1. ว่างงาน      2. เกษตรกรรม 
 3. รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ    4. รับจ้าง 
 5. ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว    6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………….. 

5. ระดับการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. อนุปริญญา/ปวส. 

 5. ปริญญาตรี     6. สูงกว่าปริญญาตรี 
6. รายได้ต่อเดือน 

 1. ไม่เกิน 10,000 บาท    2. 10,001 – 20,000 บาท  
 3. 20,001 – 30,000 บาท    4. 30,001 บาทข้ึนไป 

7. ศาสนา 
  1. พุทธ  2. คริสต์  3. อิสลาม   4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……….……………  
8. สถานภาพการสมรส 

 1. โสด      2. แต่งงานแล้ว  
 3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่    4. คู่สมรสเสียชีวิต 

9. ลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย 
 1. ชุมชนเมือง/เขตเทศบาล    2. นอกชุมชนเมือง/นอกเขตเทศบาล 
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ส่วนที่ 2 ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
เกี่ยวกับความม่ันคงของรัฐ 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว     โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   

5 หมายถึง ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก 
3 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อย 
1 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

 

ข้อค าถาม 
ระดับ         

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านการเฝ้าระวัง 
1.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสังคมและความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

     

2.เจ้าหน้าที่ต ารวจลงพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนและรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนที่เสี่ยง เช่น สถานที่ราชการ ศาสนสถาน ตลาด ชุมชน และสถานีรถไฟ 
เป็นต้น 

     

3.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการวางมาตรการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อม
ในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 

     

ด้านการแก้ไขปัญหา 
4.เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 

     

5.เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความส าคัญในการสืบสวน ปราบปรามผู้กระท าความผิด      
6.เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถติดตามจับกุมตัวผู้กระท าผิดได้       
7.เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ ใส่ใจต่อความเดือดร้อน
ของประชาชน  

     

8.ท่านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ       
 
ส่วนที่ 3 โปรดระบุประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 

ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามชุดที่ 7 แบบส ารวจความเชื่อมัน่ในการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ 
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แบบสอบถามชุดที ่7 

แบบส ารวจความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่าน 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
2. อายุ………………. ปี 
3. ต าแหน่งงาน 

 1. รองผู้บังคับหมู่     2. ผู้บังคับหมู่ 
 3. รองสารวัตร/พนักงานสอบสวน   4. สารวัตร/พนักงานสอบสวน

ผู้ช านาญการ 
 5. รองผู้ก ากับการ/พนักงานสอบสวนผู้ช านาญการพิเศษ     
 6. ผู้ก ากับการ/พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. รองผู้บังคับการ/พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ 
 8. ผู้บังคับการ/พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……….……………………………… 

4. ระดับการศึกษา  
  1. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   2. อนุปริญญา/ปวส. 
  3.ปริญญาตรี      4. สูงกว่าปริญญาตรี 
5. รายได้ต่อเดือน 

 1. น้อยกว่า 10,000 บาท    2.10,001 – 20,000 บาท  
 3. 20,001 – 30,000 บาท    4. 30,001 บาทข้ึนไป 

6. ศาสนา 
  1. พุทธ  2. คริสต์  3. อิสลาม   4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……….……….…  
7. สถานภาพการสมรส 

 1. โสด      2. แต่งงานแล้ว  
 3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่    4. คู่สมรสเสียชีวิต 
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ส่วนที่ 2 ความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ยุทโธปกรณ์  
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความเชื่อมั่นของท่านมากที่สุด

เพียงช่องเดียว โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   
5 หมายถึง ความเชื่อมั่น มากที่สุด 
4 หมายถึง ความเชื่อมั่น มาก 
3 หมายถึง ความเชื่อมั่น ปานกลาง 
2 หมายถึง ความเชื่อมั่น น้อย 
1 หมายถึง ความเชื่อมั่น น้อยที่สุด 

 

ข้อค าถาม 
ระดับความเชื่อม่ัน 

5 4 3 2 1 
1. รายการอาวุธยุทโธปกรณต์ามที ่ตร.จัดหาเพ่ือจัดสรรให้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ทั่วไปมีความเพียงพอต่อจ านวนเจ้าหน้าที่หรือจ านวนชุดปฏิบัติการ  

     

2. รายการอาวุธยุทโธปกรณต์ามที ่ตร. จัดหาเพ่ือจัดสรรให้น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือรุนแรงสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสม 

     

3. อาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรสามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
4.  ท่านได้รับการอบรมหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ ในการใช้งานและ
บ ารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรร 

     

5. ท่านหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้ในการดูแล รักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับจัดสรร
ให้มีอายุการใช้งานได้อย่างยืนยาวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

     

6. ท่านทราบถึงข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิก-จ่าย การดูแลรักษา 
การครอบครอง การจ าหน่ายและการท าลายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ ์

     

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามชุดที่ 8 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลต ารวจ 
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แบบสอบถามชุดที่ 8 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ 
 

 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ในโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่าน 
1.เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
2.อายุ……………….ปี 

3.อาชีพ  
 1. ว่างงาน      2. เกษตรกรรม 
 3. รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ    4. รับจ้าง 
 5. ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว    6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……….………… 

4.ระดับการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. อนุปริญญา/ปวส. 

 5. ปริญญาตรี     6. สูงกว่าปริญญาตรี 

5.รายได้ต่อเดือน 
 1. ไม่เกิน 10,000 บาท    2. 10,001 – 20,000 บาท  
 3. 20,001 – 30,000 บาท    4. 30,001บาทขึ้นไป 

6.การใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล 
  1. สิทธิข้าราชการต ารวจ    2. สิทธิครอบครัวต ารวจ 
  3. ช าระเงินเอง     4. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  5. สิทธิประกันสังคม     6. สิทธิประกันชีวิตเอกชน 
  7. สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    8. อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)......................... 

7.หากท่านไม่มารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจท่านนึกถึงโรงพยาบาลใด 
 โรงพยาบาลรัฐ (โปรดระบุ)........................  รพ.เอกชน (โปรดระบุ)..................... 

8.เหตุผลที่ท่านเลือกรับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจ............................................................................ 

9.ท่านความคาดหวังอย่างไร เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลต ารวจ................................................... 
 
 



148 
 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลต ารวจ  
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

เพียงช่องเดียว โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   
5 หมายถึง ความพึงพอใจ มากที่สุด 
4 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก 
3 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อย 
1 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

 
 

ข้อค าถาม 
ระดับ           

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านผู้ให้บริการ 
1. แพทยม์ีความสามารถในการวินิจฉัยโรค       
2. แพทยเ์ฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญในการรักษา      
3. แพทย์มีความสามารถในการดูแล ให้ค าปรึกษาตลอดเวลา      
4. แพทย์อธิบาย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโรค วิธีการรักษาและยาที่ใช้กับผู้ป่วยอย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

     

5. พยาบาลมีอัธยาศัยดี เอาใจใส่อาการของผู้ป่วย ให้ค าแนะน าโดยใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย      
6. เภสัชกรให้ข้อมูลยากับผู้ป่วยอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย      
7. พนักงานให้บริการมีอัธยาศัยดีมีความตั้งใจในการให้บริการหรือช่วยเหลือผู้ป่วย      
8. พนักงานให้บริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการที่จ าเป็นในการดูแลตนเองในสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-19 

     

9. พนักงานท าความสะอาดให้การดูแลความสะอาดได้เป็นอย่างดี มีความเรียบร้อย       
10. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่/จุดให้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลต ารวจ อย่างชัดเจน      
ด้านคุณภาพบริการ 
11. ความสะดวกสบายของสถานที่      
12. ความสะดวกสบายของที่พักญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วยใน      
13. ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการรับรักษาตัวในโรงพยาบาลต ารวจ      
14. ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายท่านไปยังหอผู้ป่วย      
15. อุปกรณ์เครื่องมือรักษาพยาบาลมีจ านวนเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ      
16. ท่านพึงพอใจในการจัดของเครื่องใช้ส าหรับท่าน เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน 
เป็นต้น 

     

17. ท่านพึงพอใจในความสะอาดของโรงพยาบาลต ารวจเช่น ห้องน้ า ห้องอาหาร ระเบียง
ทางเดิน เป็นต้น 

     

18. ความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการของโรงพยาบาลต ารวจ      
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ส่วนที่ 3 โปรดระบุประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
 ท่านมีความเห็นว่าโรงพยาบาลต ารวจมีความจ าเป็นต้องจัดบริการด้านการแพทย์เพ่ือตรวจ
รักษาโรคเฉพาะทางหรือเร่งด่วนในเวลากลางคืนหรือไม่ 

 จ าเป็น   ไม่จ าเป็น   ไม่มีความเห็น 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 

 
ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฌ 

แบบสอบถามชุดที่ 9 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลดารารัศม ี
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แบบสอบถามชุดที่ 9 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลดารารัศมี 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ในโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่าน 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 

2. อายุ………………. ปี 

3. อาชีพ  
 1. ว่างงาน      2. เกษตรกรรม 
 3. รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ    4. รับจ้าง 
 5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……….……........ 

4. ระดับการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. อนุปริญญา/ปวส. 

 5. ปริญญาตรี     6. สูงกว่าปริญญาตรี 

5. รายได้ต่อเดือน 
 1. ไม่เกิน 10,000 บาท    2. 10,001 – 20,000 บาท  
 3. 20,001 – 30,000 บาท    4. 30,001 บาทข้ึนไป 

6. การใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล 
  1. ช าระเงินเอง     2. สิทธิข้าราชการต ารวจ 
  3. สิทธิครอบครัวต ารวจ    4. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  5. สิทธิประกันสังคม     6. สิทธิประกันชีวิตเอกชน 
  7. สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................... 

7.หน่วย/แผนกที่เข้ารับการรักษา 
  1. อายุรกรรม     2. ออร์โธปิดิกส์ (กระดูก) 
  3. ศัลยกรรม      4. ตา หู คอ จมูก 
  5. คลินิกต ารวจ     6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 

8.ท่านเป็น 
  1. ผู้ป่วยใน      2. ผู้ป่วยนอก 
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9.หากท่านไม่มารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมีท่านนึกถึงโรงพยาบาลใด 
 1. โรงพยาบาลรัฐ (โปรดระบุ)..................  2. โรงพยาบาลเอกชน (โปรดระบุ)........ 

10.เหตุผลที่ท่านเลือกรับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี
................................................................................................................................................................ 

11.ท่านมีความคาดหวังอย่างไร เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลดารารัศมี
................................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการโรงพยาบาลดารารัศมี 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมาก

ที่สุดเพียง              ช่องเดียว โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   
 

5 หมายถึง ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก 
3 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อย 
1 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านผู้ให้บริการ 
1. แพทยม์ีความสามารถในการวินิจฉัยโรค       
2. แพทยเ์ฉพาะทางมีความเชี่ยวชาญในการรักษา      
3. แพทย์มีความสามารถในการดูแล ให้ค าปรึกษาตลอดเวลา      
4. แพทย์อธิบาย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโรค วิธีการรักษา และยาที่ใช้กับผู้ป่วยอย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     

5. พยาบาลมีอัธยาศัยดี เอาใจใส่อาการของผู้ป่วย ให้ค าแนะน าโดยใช้เนื้อหาเข้าใจง่าย      
6. เภสัชกรให้ข้อมูลยากับผู้ป่วยอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย      
7. พนักงานให้บริการมีอัธยาศัยดีมีความตั้งใจในการให้บริการหรือช่วยเหลือผู้ป่วย      
8. พนักงานให้บริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการที่จ าเป็นในการดูแลตนเองใน
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 

     

9. พนักงานท าความสะอาดให้การดูแลความสะอาดได้เป็นอย่างดี มีความเรียบร้อย       
10. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่/จุดให้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลดารารัศมี 
อย่างชัดเจน 

     

ด้านคุณภาพบริการ 
11. ความสะดวกสบายของสถานที่      
12. ความสะดวกสบายของที่พักญาติขณะที่มาเยี่ยมผู้ป่วย      
13. ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการรับรักษาตัวในโรงพยาบาลดารารัศม ี      
14. ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายท่านไปยังหอผู้ป่วย      
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ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
15. อุปกรณ์เครื่องมือรักษาพยาบาลมีจ านวนเพียงพอ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ      
16. ท่านพึงพอใจในการจัดของเครื่องใช้ส าหรับท่าน เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน 
หมอน เป็นต้น 

     

17. ท่านพึงพอใจในความสะอาดของโรงพยาบาลดารารัศมี เช่น ห้องน้ า ห้องอาหาร 
ระเบียงทางเดิน เป็นต้น 

     

18. ความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการของโรงพยาบาลดารารัศมี      

ส่วนที่ 3 โปรดระบุประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 

ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
............................................................................. ....................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 

ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ญ 

แบบสอบถามชุดที่ 10 แบบส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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แบบสอบถามชุดที่ 10 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในโครงการประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความ/เติมข้อมูล ที่ตรงกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่าน 
1. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 

2. อายุ………………. ปี 

3. อายุราชการ 
            1. ไม่เกิน 5 ปี  2. 6 – 10 ปี   3. 11 – 15 ปี  4. 16 ปีขึ้นไป  

4. ชั้นยศ  
           1. ส.ต.ต. – ส.ต.อ.  2. จ.ส.ต. – ด.ต.  3. ร.ต.ต. – ร.ต.อ.    

 4. พ.ต.ต. – พ.ต.ท.  5. พ.ต.อ. ขึ้นไป  

5. สังกัด  
        สน./สภ./กก...............................................บก./ภ.จว.............................บช./ภาค………………. 

6. ท าหน้าที่  
  1. ฝ่ายอ านวยการ  2. ป้องกันปราบปราม   3. สืบสวน         4. สอบสวน   
          5. งานเทคโนโลยี  6. บริหาร 

7. ระดับการศึกษา  
          1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    

 3. ปริญญาโท       4. ปริญญาเอก 

8. ท่านปฏิบัติหน้าที่ในงานระบบ CRIMES มาแล้วเป็นเวลา ………...………เดือน  

9. ท่านมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้วเป็นเวลา  
           1. ไม่เกิน 1 ปี  2. 2 – 3 ปี                3. 4 – 5 ปี        4. มากกว่า 5 ปี 
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ส่วนที่ 2 : ความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Thin Client) จ านวน........เครื่อง   ใช้งานได้........เครื่อง    ใช้งานไม่ได้.........เครื่อง         
      1. เพียงพอ     2. ไม่เพียงพอ  

2. เครื่องพิมพ์ (Printer)    จ านวน......เครื่อง   ใช้งานได้.........เครื่อง    ใช้งานไม่ได้........เครื่อง      
     1. เพียงพอ     2. ไม่เพียงพอ  

3. เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด     จ านวน…......เครื่อง ใช้งานได้.........เครื่อง ใช้งานไม่ได้….....เครื่อง      
     1. เพียงพอ     2. ไม่เพียงพอ  

ส่วนที่ 3 : ความพร้อมด้านเครือข่าย (VPN ตร.)  

1. ความเสถียรของเครือข่าย  
      1. เสถียร       2. ไม่เสถียร  

2. การเชื่อมต่อเครือข่าย   
      1. สาย LAN   2. WiFi     3. อินเทอร์เน็ต  

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย จ านวน.................เครื่อง  

4. ความเร็วเครือข่าย      Download….……..Mbit/s   Upload……..….Mbit/s Ping….…….m 

ส่วนที่ 4 แบบส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียง
ช่องเดียว โดยมีการแปลความหมาย ดังต่อไปนี้   

5 หมายถึง ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก 
3 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง 
2 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อย 
1 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

 

ข้อค าถาม 
ระดับ        

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES) 
1. โปรแกรมการบันทึกข้อมูลมีการออกแบบการบันทึกข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 

     

2. โปรแกรมการบันทึกข้อมูลมีความสะดวกในการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล      
3. โปรแกรมการค้นหา สืบค้นข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว      
4. โปรแกรมการออกรายงานข้อมูลสามารถออกรายงานได้อย่างครบถ้วน น าไปใช้งาน
ได้อย่างสะดวก  

     

5.ความถูกต้องสมบูรณ์ของโปรแกรมการค้นหา สืบค้นข้อมูลระบบ CRIMES      
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ข้อค าถาม 
ระดับ        

ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

6.ความถูกต้องสมบูรณ์ของโปรแกรมการออกรายงานข้อมูลระบบ CRIMES      
ด้านบุคลากร 
7. การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน      
8. ท่านมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ      
9. ความสะดวกในการขอสิทธิ์ และความรวดเร็วในการอนุมัติสิทธิการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

     

10. การตอบข้อสงสัยและการแก้ไขปัญหาผ่านไลน์      
11. การบริการและดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ มีความรวดเร็วและ
ทันต่อการใช้งาน 

     

ส่วนที่ 5 โปรดระบุประเด็นที่ท่านไม่พึงพอใจระบบสารสนเทศของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะหรือประเด็นที่ควรปรับปรุง 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 

ขอขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฐ 

ภาพการด าเนินงาน 
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