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บทคัดย่อ 

 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิและเพื่อน าผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านอาคารสถานที่    และด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี การศึกษาได้ด าเนินการศึกษาโดยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการในสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 81 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
                ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง        41 -  51 ปี      
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา   มีอาชีพ เกษตรกรรม มีสถานภาพสมรส  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-
10,000 บาทขึ้นไป   ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  อันดับที่ 1 คือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ อันดับรองลงมา คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี และอันดับสุดท้ายคือ ด้านอาคารสถานที่ ตามล าดับ 

 
 
 



Abstract 

 

 The objectives of this study were to find out the satisfaction of people to service providence of 
Nongbuarawhay Police Station in Chaiyaphum Province and take the results to the commanders for 
reinforcing the satisfaction of people to service providence of Nongbuarawhay Police Station in 
Chaiyaphum Province in the aspect of procedure and service providing duration, service providing officer, 
building and surrounding and supplies equipment and technology. 
 The population in this study was 81 people getting service of Nongbuarawhay Police Station in 
Chaiyaphum Province. The needed instrument for gathering data was in form of questionnaire. The 
statistics for analyzing data were percentage, mean and standard deviation. 
 The results revealed that the majority of respondents were male, were aged 41 – 51 years old, 
got certificate of primary education, were agriculturist, were married and had average salary 5,000 – 
10,000 Baht. The satisfaction of people to service providence of Nongbuarawhay Police Station in 
Chaiyaphum Province was in high level for overall. For considering each aspect, the aspect of procedure 
and service providing duration was at the first sequence. The aspect of service providing officer was at the 
second sequence. The aspect of supplies equipment and technology was at the third sequence and the last 
sequence was the aspect of building and surrounding respectively.  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
รัฐเป็นปัจจัยพื้นฐานในการตอบสนองความ
ต้องการและความจ าเป็นของประชาชน  โดย
ประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐเป็นตัวสะท้อนที่
สามารถมองเห็นของประสิทธิภาพราชการไทย
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปสู่
ยุคของโลกไร้พรมแดนระบบราชการจึงเป็นกล
ไกลในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มี
ความจ าเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทการท างาน
ให้มีความทันสมัย มีการบริหารจัดการที่ เป็น
ระบบ รวดเร็วและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็นการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า  โดย

เป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบราชการไทย คือ 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 
ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้ เหมาะสม
ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ท างานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล
และตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งหน่วยงานราชการในฐานะที่
เป็นผู้ให้บริการประชาชนจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้ องตระหนักถึ งความส าคัญในฐานะผู้
ให้บริการ (กนิษฐา ปุญญนิรันดร์.2539:36)  การ
ให้บริการประชาชนจะมีความถูกต้องเหมาะสม
หรือประสิทธิ์ภาพเพียงใดนั้น ผู้วินิจฉัยและ
ตัดสินได้ดีที่สุด คือ ประชาชนผู้รับบริการนั้นเอง 
การบริการที่ดีคือ ปริการที่ประชาชนพึงพอใจ
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เพราะเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดย
หน้าที่หลักของระบบราชการประการหนึ่งคือ 
การให้บริการประชาชนพึงพอใจ ในปัจจุบัน
ประชนมีความต้องการและคาดหวังในการบริการ
ของรัฐมากขึ้นทุกวัน จึงเป็นเหตุให้ประเทศต่างๆ 
ได้มีการปรับปรุงบริการของรัฐ โดย เน้นที่
คุณภาพของบริการและความพึงพอใจของ
ประชาชนเป็นหลัก (จรูญ ทองถาวร. 2536:24)  
การส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ เพื่อ
ให้บริการของรัฐที่ดีกว่าเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาล
ให้ความส าคัญ และพยายามผลักดันให้บังเกิดผล
ตลอดมาการให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงานด้าน
บ ริ ก า ร จึ ง เ ป็ น เ ร่ื อ ง ที่ ส า คั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2539:50)ทั้งนี้
เนื่องจากในสังคมในประชาธิปไตยนั้น การ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นพันธ
กิจส าคัญเป็นอันดับแรกที่ รัฐพึงกระท ายิ่งใน
ช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นรอยต่อของศตวรรษใหม่ 
กระแสการเรียกร้องเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพสังคม
ให้ เข้ าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบรูณ์ 
ประชาธิปไตยทั้งในด้านการเมืองการปกครอง 
และในด้านความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
ประชาชนกระแสดังกล่าวเรียกร้องให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อมและ
กระแสสิทธิมนุษยชน ล้วนแต่พุ่งเป้าไปแนวจุด
เดียวกัน คือประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและ
ภูมิภาคดังนั้นการส่งเสริมบริการประชาชนของ
รัฐบาลจึงเป็นความมุ่งมั่นจากรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยบริการของรัฐที่ให้แก่ประชาชนนั้นมีหลาย
รู ป แบบ  แ ล ะมี ตั้ ง แ ต่ บ ริ ก า ร เ บื้ อ ง ต้ น ไ ม่
ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ไ ป จ น ถึ ง บ ริ ก า ร ที่ ยุ่ ง ย า ก
สลับซับซ้อน รัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ ได้

พยายามด าเนินการในหลายลักษณะเพื่อให้ส่งผล
ต่อบริการที่ดีขึ้น ปัจจุบันส่วนราชการจ านวนมาก
ได้ทบทวนสถานภาพและบทบาทของตนเอง ได้
จัดท าแผนและทิศทางเพื่อก าหนด วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานต่างๆ 
ส่วนราชการบางแห่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ท างาน กระแสการปรับปรุงการท างานเป็น
กระแสที่ก าลังก่อตัวขึ้นเป็นหย่อมๆ โดยทั่วไป
การให้บริการประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การ
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพของข้าราชการให้มีทัศนคติที่
เอ้ือต่อการบริการประชาชน มีความยืดหยุ่น มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นสิ่งที่ต้อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาโดยเร็ว 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ให้
ความส าคัญกับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการประชาชนของข้าราชการต ารวจเป็น
อย่างมาก  โดยได้วางนโยบายการปฏิบัติราชการ
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาเบาบางลงเพื่อให้
อยู่ในภาวะในสังคมเป็นปกติสุข ประชาชนให้
การยอมรับในการรับบริการ เชื่อมั่น รวมทั้งเพื่อ
เป็ นก าร เ ต รี ยมความพ ร้อมของหน่ ว ยต่ อ
สถานการณ์ที่ จะ เปลี่ ยนแปลงไปในอนาคต 
ออกเป็น 4 ระยะได้แก่  นโยบายเฉพาะหน้าที่ที่
ต้องการให้เกิดผลทันทีและต่อเนื่อง ปกป้อง
เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด
ได้ โดยการถวายความปลอดภัยและถวายพระ
เกียรติสูงสุด ให้ข้าราชการต ารวจทุกนายมีหน้าที่ 
ให้บริการ ให้ใส่ใจบริการประชาชนทุกคน
เสมือนญาติของตนเอง ส าหรับข้าราชการต ารวจ
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ที่มีพฤติการณ์ใช้อ านาจหน้าที่เรียก รับทรัพย์สิน 
เพื่อไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือ อาศัย
อ านาจหน้าที่ขมขู่ รีดไถ่ ซึ่งสร้างความเสื่อมเสีย
ให้เกียรติภูมิของต ารวจมานาน ให้ส านึกและเลิก
พฤติการณ์ดังกล่าวทันทีโดยจะเร่ิมสุ่มตรวจเพื่อ
ด าเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัย และอาญา 
นอกจากนี้ขอให้เดินหน้าท างานตามหน้าที่อย่าง
เต็มประสิทธิ์ภาพ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง
สดับรับฟังข้อมูลจากพื้นที่ เพื่อลงไปกวดขัน 
นโยบายเร่งด่วน (ระยะเวลา 6 เดือน) ปัดกวาด
บ้านร่วมใจพัฒนา  โดยเร่งรัดด าเนินการภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางปฏิบัติโดยการ ปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของ
ประชาชนอย่างแท้จริง สถานีต ารวจถือเป็นจุด
แตกหัก ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีภารกิจ
บทบาทหน้าที่สัมผัสใกล้ชิดและให้บ ริการ
ประชาชนโดยตรง ทั้งนี้จะเน้นที่การปรับปรุง
ข้าราชการต ารวจและระบบการปฏิบัติงาน โดย
ค านึงถึงประชาชนผู้ รับบริการเป็นหลักให้มี
ประสิทธิภาพโดยอาศัย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติตาม  โครงการ
พัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน  ที่มีอยู่เดิม ให้
ยึ ดถื อปฏิบั ติ อย่ า ง เค ร่งค รัด  ซึ่ งมี กิ จกรรม
ด าเนินการทั้งตัวข้าราชการต ารวจและระบบการ
ให้บริการ ดังนี้ “กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
พร้อมใจช่วยเหลือ ไม่อยู่ เหนือกฎหมาย ขยาย
บริการ ท างานว่องไว ใส่ใจประชาชน”  นโยบาย
ส าคัญ ภายในระยะเวลา 1 ปี เสริมสร้างพัฒนา
ประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด  การแก้ปัญหาความไม่สงบ 
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ พัฒนาบุคลากรทั้งระบบ  นโยบาย
ในระยะ  3   ปี   ก ารใช้ ยุ ทธศาสต ร์น าก าร
เปลี่ ยนแปลง มีคู่มือการปฏิบัติราชการด้ าน
ป้องกันและปราบปราม การเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจของข้าราชการต ารวจ เตรียมความพร้อม
ส าหรับการจัดก าลังและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ระบบราชการในส านักงานต ารวจแห่งชาติ
มีการปรับตัวตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การปฏิบั ติ หน้ าที่ ข องส่ วนราชการ  จึ ง ให้
ความส าคัญต่อการบริหารราชการและการบริการ
ประชาชนอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ รวมถึงการ
ตรวจสอบ  จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในการให้ข้ อมูลข่ าวสารที่ ถู กต้ อง       แก่
ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น  การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
พัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุก
ระดับควบคู่กันไปด้วย การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมภาคประชาชน ความส าเร็จในกิจกรรมหรือ
ภารกิจใดที่สามารถน้อมน าความคิดเห็น ข้อเสนอ 
ของประชาชนมาจั ด ก า รได้ ถื อ ได้ ว่ า เ ป็ น
ความส าเร็จสุดยอด การด าเนินงาน เพื่อการ
บริหารดังกล่าว จึงต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้ง
ภายในองค์กรต่างองค์กรและประชาชนรวมถึง
ผู้ เกี่ยวข้อง หรือมิได้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  ที่มีความ
คิดเห็นกระบวน การวิ เคราะห์ และพิจารณา
ตัดสินใจเพื่อการใดๆ ที่สามารถขจัดความขัดแย้ง 
ความเคลือบแคลงสงสัย ปัญหาหรืออุปสรรคที่
เป็นปัจจัย  จึงเป็นเป้าประสงค์ที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติตั้งความหวังเพื่อการด าเนินงานอย่าง

 4 



สูงสุดในอนาคต  (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.
2554:6-8)  
  สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งเสริมการบริการประชาชน 
โดยมีเป้าหมายในการท างานคือ ประชาชนที่มา
รับบริการต้องได้รับความพึงพอใจมีความสุขเมื่อ
ได้รับผลส าเร็จจากการบริการ เป็นนโยบายของ ผู้
ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ข้าราชการต ารวจภูธรหนองบัว
ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าตามภารกิจของ
ส านักงานต ารวจแล้วยังต้องติดต่อประสานงาน
กับประชาชน และหน่วยงานอ่ืนอยู่เสมอ แต่ใน
บางคร้ังยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากประชาชน 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ติดต่อประสานงานอยู่เสมอ
ว่า ล่าช้า ข้าราชการมีการเลือกปฏิบัติ ไม่สุภาพ 
ไม่สุจริต มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ไม่มี
ประสิทธิภาพ ด าเนินการเกี่ยวกับงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนา
และช่วยเหลือประชาชน และงานสวัสดิภาพเด็ก
และสตรี ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้ รับมอบหมายซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญและมี
ความยากล าบากพอสมควร ดังนั้นข้าราชการ
ต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะงานดังกล่าวต้อง
เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในจิตใจ อดทนต่อสิ่งยั่วยุ
ต่างๆรวมถึงมีคุณธรรมและซื่อตรงต่อการปฏิบัติ
หน้าทีข่องตน ดังนั้นผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร
หนอ งบั ว ร ะ เ หว  จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  จึ ง ไ ด้ ใ ห้
ความส าคัญและใส่ใจในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจ เพื่อน าไปสู่การ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าของ

องค์การอย่าง เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 
(สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว. 2556) 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้
ผู้ศึกษาในฐานะข้าราชการต ารวจซึ่งมีหน้าที่
ให้บริการประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ใน ต าแหน่ง
รองสารวัตรธุรการ สังกัดสถานีต ารวจภูธรหนอง
บัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ มีความสนใจศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จั งหวั ดชั ย ภู มิ  เ พื่ อน า ผล ก า รศึ กษ า เสนอ
ผู้บังคับบัญชามาเป็นแนวทางในการสร้างความ
พึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล น า ไ ป สู่
ความก้าวหน้าขององค์การในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

                     1...เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  

 2 .  เ พื่ อ น า ผ ล ก า รศึ ก ษ า เ สนอ
ผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ
พึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

ขอบเขตการศึกษา 
1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษามุ่ งศึกษา

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
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จังหวัดชัยภูมิ  ภายใต้องค์ประกอบเนื้อหา ด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ    ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  สถานภาพ  รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  และด้านความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธร
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ   ได้แก่  ด้ าน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ   ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านอาคารสถานที่  ด้าน
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

2.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
2. 1  ตั ว แป ร อิ ส ร ะ  ( Independent 

Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาตัวแปรอิสระ ดังนี้ 

2.1.1  เพศ 
2.1.2 อายุ 
2.1.3 ระดับการศึกษา 
2.1.4 อาชีพ 
2.1.5 สถานภาพ 
2.1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

  

2. 2  ตั ว แ ป ร ต า ม  ( Dependent 
variables) ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธร
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  ผู้ศึกษามุ่งศึกษา
ตัวแปรตาม ดังนี ้

2.2.1  ด้ า นขั้ น ตอนแล ะ
ระยะเวลาการให้บริการ 

2.2.2 ด้ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้
ให้บริการ 

2.2.3 ด้านอาคารสถานที่   

2.2.4...ด้านวัสดุอุปกรณ ์
และเทคโนโลยี 
                 3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 3.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ 
คือ ประชาชนผู้รับบริการตั้งแต่เดือน  มกราคม-
ธันวาคม พ.ศ.2556 ของสถานีต ารวจภูธรหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จ านวนทั้งสิ้น 1,188 คน 
(สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ.
2556)  
 3 . 2   กลุ่ มตั วอ ย่ า งที่ ใ ช้ ศึ กษ า  คื อ 
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ   โดย
ค านวณประชาชนผู้มารับบริการในปี  2556 
จ านวน 1,188 คน ค านวณค่าเฉลี่ย 12 เดือน จะได้
ประชาชนผู้มารับบริการจ านวน 99 คน แล้วน ามา
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางก าหนด
ขนาดของ. เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan. 1970:607-610 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะ
กุล. 2543:21)   และผู้ศึกษาได้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 81 
คน  
             4. ขอบเขตด้านระยะเวลา   
            การศึกษาคร้ังนี้ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 
เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กรกฏาคม 
พ.ศ. 2557 
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                      ตัวแปรตาม 
              (Dependent variables) 
 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
 

 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี สามารถก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ผู้ศึกษาได้ปรับปรุงจาก
งานวิจัยของ ของ สิบต ารวจโทหญิงอัญชลี  ชาวนาฟาง (2556:บทคัดย่อ)      ในการก าหนดตัวแปรอิสระ 
ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ    รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ สถานภาพปรับปรุงจากจ่าสิบต ารวจ
หญิงร าไพ  งามเกษมสุข (2556:บทคัดย่อ)  ในการก าหนดตัวแปรตาม ได้แก่  ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ  (วิลาส รุจิวัฒนพงศ์ .2554:4)  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  ( วีรพงษ์  เฉลิมจิรารัตน์ .2540:8)   ด้าน
อาคารสถานที่  (เสกสรรค์  บัวเรือง .2542:35) ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ( ศักดิ์ชัย  มูลชอบ .2545:40)  
ส าหรับก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 

แผนภูมิที่  1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
                                         ตัวแปรอิสระ  
                              (Independent variables)    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                 
 

                     
                    
                     
 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สิบต ารวจโทหญิงอัญชลี  ชาวนาฟาง (2556:บทคัดย่อ) จ่าสิบต ารวจหญิงร าไพ  งาม

เกษมสุข (2556:บทคัดย่อ)     วิลาส รุจิวัฒนพงศ์ (2554:4)   วีรพงษ์  เฉลิมจิรารัตน์ (2540:8)   เสกสรรค์  บัว
เรือง (2542:35) และ ศักดิ์ชัย  มูลชอบ (2545:40)    
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รบับริการต่อการให้บรกิาร
ของสถานีต ารวจภธูรหนองบัวระเหว 

จังหวัดชัยภูม ิ

 

1. ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ 
3. ด้านอาคารสถานที ่
4. ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ี
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึก
หรือทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึก
พอใจเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของประชาชน
ผู้ รับบริการได้ รับการตอบสนอง หรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งที่มีต่อการให้บริการ ใน
ที่นี้หมายถึง  ความพึ งพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ  
 ประชาชนผู้ รับบริการ   หมายถึง  
ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล า เนาอยู่ในเขตพื้นที่
อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิและในที่นี้ 
หมายถึงผู้มาใช้บริการในสถานีต ารวจภูธรหนอง
บัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 81  คน ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ผู้รับบริการต่อการให้บริการ หมายถึง 
สภาพความรู้สึก ความคิด  ความชอบ  ความไม่
ชอบ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ในที่นี้
หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

    ส ถ า นี ต า ร ว จ ภู ธ ร   ห ม า ย ถึ ง  
หน่วยงานที่ จัดตั้ งขึ้นตามประกาศเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการแบ่งส่วนราชการ
กรมต ารวจ พ.ศ.2475 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 
พ .ศ .2475  ปั จจุบันสั งกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ในที่นี้หมายถึง สถานีต ารวจภูธรหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่  9 
ต าบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ 

 
รับผิดชอบ 3 ต าบล เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
ต าบลโคกสะอาด ต าบลโสกปลาดุก  

   ด้ า นขั้ นตอนและ ระย ะ เ ว ล า ก า ร
ให้บริการ  หมายถึง  ขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ 
เช่น ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ความคล่องตัว การให้บริการมีความโปร่งใส
ยุติธรรม ก าหนดขั้นตอนและเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
จัดล าดับการเข้าบริการที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ 
มีความชัดเจนชึ้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ เอกสารแบบฟอร์มมีความเข้าใจง่าย 
ประชาชนที่มารับบริการด้วยความถูกต้อง ไม่
ผิดพลาด เป็นต้นในที่นี้หมายถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 
   ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการ   หมายถึง  
การต้อนรับด้วยรอยยิ้ม เป็นมิตรสุภาพ มีอัธยาศัย
ดีการใช้ค าพูดที่สุภาพเรียบร้อยกับผู้มาใช้บริการ 
ให้การต้อนรับกับผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
ความเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่  ในที่นี้หมายถึงบุคลากรของ
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

  ด้านอาคารสถานท่ี   หมายถึง  ความ
สะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ตั้ งของ
หน่วยงานมีความพอเพียงในสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่นที่จอดรถ ห้องน้ า เป็นต้น มีการจัดผัง
การให้บริการที่ชัดเจน อาคารสถานที่มีความ

 8 



สะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนมีป้าย
บอกจุดบริการต่างๆ และป้ายประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ในที่นี้หมายถึงอาคารสถานที่ของสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

  ด้ านวั สดุ อุ ปกรณ์ และ  เทคโนโลยี 
หมายถึ ง  ก ารจั ด อุปกรณ์ เค ร่ืองมื อในการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ที่มีคุณภาพ และทันสมัย การน าเอา
ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการให้บริการ การ
ใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร และเคร่ืองมือ
ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม ในที่นี้หมายถึง 
วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีของ
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

   ปัจจัยส่วนบุคคล  หมายถึง คุณลักษณะ
ส่ วนตั ว ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ใ นที่ นี้ หม า ย ถึ ง
คุณลักษณะส่วนตัวของผู้มารับบริการในสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระ เหว  จั งหวั ดชั ยภู มิ  
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา อาชีพ   
สถานภาพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

   เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง 
ของผู้รับบริการ ในที่นี้หมายถึงเพศของผู้มารับ
บริการในสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
                อายุ  หมายถึง อายุตามปีปฏิทินของ
ผู้รับบริการ ในที่นี้หมายถึงอายุของผู้มารับบริการ
ในสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
                ระดับการศึกษา  หมายถึง วุฒิการศึกษา
สูงสุดที่ได้รับตามระบบการศึกษาปัจจุบัน ในที่นี้
หมายถึงระดับการศึกษาของผู้มารับบริการใน

สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
                    อาชีพ  หมายถึง  ลักษณะการ
ประกอบหน้าที่การงานให้ได้มาซึ่งรายได้หลักใน
ที่นี้หมายถึง อาชีพของผู้มารับบริการในสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ   ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
                    สถานภาพ  หมายถึง  การแสดง
สถานะตนเองทางครอบครัว  ได้แก่ สมรส หย่า
ร้ า ง  หม้ า ย ในที่ นี้ หม ายถึ ง สถ านภาพของ
ประชาชนผู้ รับมาบริการต่อการให้บริการใน
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
                    รายได้เฉลี่ยต่อเดือน..หมายถึง..เงินที่
ได้รับการปฏิบัติงานในอาชีพในแต่ละเดือนใน
ปัจจุบันของประชาชนผู้ที่มารับบริการ ในที่นี้
หมายถึง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชาชน
ผู้รับบริการในสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  
 

  1. ท าให้ทราบความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

  2. ท าให้สามารถน าผลการศึกษาที่
ได้ เสนอผู้บั งคับบัญชาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
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ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

 

 การศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา โดยจะท าตามล าดับ    
ขั้นตอนการศึกษาไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้ น ต อ น ท่ี  1 ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน 
 ในขั้นตอนนี้ผู้ศึกษา ได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ    โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิดของการศึกษา 
ประชากร และเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
   
         
 
 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงาน 
 ผู้ศึกษาสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถามน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นและ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ก่อนการก าหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิ เคราะห์ข้อมูลและการ
ก าหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
สรุปผล  
 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการศึกษา 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการจัดท าการ
รายงานผลการศึกษา จากการสรุปผลการศึกษา  
อภิปรายผลและการจัดท าข้อเสนอแนะ  จัดพิมพ์ 
รูปเล่ม และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
 
 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนผู้รับบริการตั้งแต่เดือน  มกราคม -ธันวาคม พ.ศ.
2556 ของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จ านวนทั้งสิ้น 1,188 คน ( สถานีต ารวจภูธรหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ.2557) โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดให้เก็บข้อมูลจากประชาชนทั้งหมดตามรายละเอียดที่
แสดงในตารางที่.1 
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ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนประชาชนที่มาใช้บริการสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 

2556 

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ (คน) 

มกราคม 69 
กุมภาพันธ์ 67 
มีนาคม 97 
เมษายน 148 
พฤษภาคม 98 
มิถุนายน 118 
กรกฎาคม 94 
สิงหาคม 123 
กันยายน 104 
ตุลาคม 90 
พฤศจิกายน 77 
ธันวาคม 103 
รวม 1,188 

                ท่ีมา: ปรับปรุงจาก สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ. 2557 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ  โดยค านวณประชาชนผู้มารับบริการในปี 2556 จ านวน 1,188 คน ค านวณค่าเฉลี่ย 12 
เดือน จะได้ประชาชนผู้มารับบริการจ านวน 99 คน แล้วน ามาก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตาราง
ก าหนดขนาดของ.เครซี่และมอร์แกน(Krejcie and Morgan. 1970:607-610 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล. 
2543:21)  และผู้ศึกษาได้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 81 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็น
แบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษาของของ 
สิ บ ต า ร ว จ โ ท ห ญิ ง อั ญ ช ลี   ช า ว น า ฟ า ง 
(2556:แบบสอบถาม)   ในการก าหนดตัวแปร
อิสระ คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ    
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ปรับปรุงจาก 
จ่ า สิ บ ต า ร ว จ ห ญิ ง ร า ไ พ   ง า ม เ ก ษ ม สุ ข 
(2556:แบบสอบถาม)  ในการก าหนดตัวแปรตาม 
คือ  ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
(วิลาส รุจิวัฒนพงศ์ .2554:4) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ  (วีรพงษ์ เฉลิมจิรารัตน์.2540:8)   ด้าน
อาคารสถานท่ี  (เสกสรรค์ บัวเรือง .2542:35)  
ด้านวัสดุอุปกรณ์และ เทคโนโลยี (ศักดิ์ชัย มูลชอบ 
.2545:40)  โดยก าหนดจากวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ขอบเขตการศึกษา  กรอบแนวคิดของ
การศึกษา มาก าหนดค านิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อใช้
ในการสร้างแบบสอบถาม ตามค านิยามศัพท์
เฉพาะที่ก าหนดไว้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาอาชีพ  สถานภาพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
                   ต อ น ท่ี  2 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธร
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จากตัวแปรตาม 4  
ด้าน ได้แก่  ด้ านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านอาคาร
สถานที่   ด้ านวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ ของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) โดย
ก าหนดค่าระดับ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์ .2545: 69 ) 
  5   คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการมากที่สุด 
  4   คะแนน   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการมาก 
  3   คะแนน   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการปานกลาง 
  2   คะแนน   หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้อย 
  1   คะแนน    หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้อยที่สุด 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ  

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง นี้  ผู้ ศึ ก ษ า ใ ช้
แบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 81 ชุด เท่ากับจ านวน
ประชากร ที่ศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี ้
 1. แจกแบบสอบถาม และชี้แจง 
พร้อมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอย่าง
ถูกต้องให้กับประชาชนผู้ รับบริการต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ ผู้ตอบแบบสอบถามทราบรวมถึง
ชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาใน
คร้ังนี้ 
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 2. เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามด้วยตนเองทั้ งหมด ในเดือน 
มิถุนายน ถึงเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 
 3. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบดู
ความถูกต้องและนับจ านวนให้เท่ากับจ านวน
ประชากร กรณีแบบสอบถามไม่ครบถ้วนหรือไม่
สมบูรณ์   ผู้ศึกษาจะด าเนินการแจกแบบสอบถาม
ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
 4. น าข้อมูลที่ได้ในแบบสอบถาม
ไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้ศึกษาด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 

1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 

2. น าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้แล้ว
มาด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ 

3. น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย เค ร่ืองคอมพิว เตอ ร์  โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์    

ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ได้ แก่  ซึ่ ง
ประกอบ เพศ อายุ การสมรส อาชีพ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และค านวณค่า 
ร้อยละ 
   ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ    
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย( x )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยน า

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบถ้วนมาวิเคราะห์
ข้อมูล และแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยที่ได้  การ
แสดงระดับของคะแนนเฉลี่ย จะพิจารณาจาก
คะแนนของค าตอบ โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด  
(วาริน  แซ่ตัน.  2543: 66) 

 

พิสัย (Range)   =    คะแนนสูงสุด - ต่ าสุดคะแนน                    
                                           จ านวนชั้น               

 
                        =                     5   -   1    
                                                 5                               
                       =   0.80 
 
    เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล
ของระดับคะแนนเฉลี่ย  
    4.21 - 5.00   หมายถึงมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการมากที่สุด 
   3.41 - 4.20   หมายถึงมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการมาก 
   2.61 - 3.40   หมายถึงมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการปานกลาง 
   1.81 - 2.60   หมายถึงมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการน้อย 
   1.00 - 1.80   หมายถึงมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการน้อยที่สุด   
 ตอนท่ี  3  วิ เคราะห์ข้อ เสนอแนะ
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัว
ระเหว จังหวัดชัยภูมิ เชิงพรรณนา  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 หลังจากที่ผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามคืนมาจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น โดยใช้
การเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน 100% และใช้ความสมบูรณ์ของการตอบ 100% ส าหรับการศึกษาเร่ืองนี้มี
สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
( x )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการศึกษา  มีดังนี้ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage:P) โดยใช้สูตร (นิศารัตน์  ศิลปเดช. 2542: 144) 

 

  สูตร      100f
P

n


    

 เมื่อ P  แทน ค่าร้อยละ 
  F  แทนจ านวนหรืความถี่ที่ต้องการหาค่าร้อยละ 
  N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
  

 2.  ค่าเฉลี่ย ( x ) โดยใช้สูตร (บุญเรียง ขจรศิลป์.  2542: 27) 

   
fx

X
N


  

 

 เมื่อ X   แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  N   แทน จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
  fx   แทน ผลคูณระหว่าคะแนนกับความถี่ของคะแนนน้ัน 
 3.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูลโดย
ใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา.  2542: 136) 
 

 
      
     
 
   

 เมื่อ    S.D    แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
2

1












n

i

x แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 

 


n

i

x
1

2        แทน  ผลรวมของก าลังสองของข้อมูล   

     N          แทน จ านวนประชากร 
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สรุปผลการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
จ านวน 81 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 41-51 ปี   มีการศึกษาระดับประถมศึกษา   
มีอาชีพ เกษตรกรรม มีสถานภาพสมรส  มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาทขึ้นไป   

1. ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธร
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า  อันดับที่หนึ่ง คือ ด้าน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ อันดับที่สอง 
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อันดับที่สามคือ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  และอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านอาคารสถานที่ ตามล าดับ 

1.1. ด้านขั้นตอนแลระยะเวลา
การให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า  อันดับที่ หนึ่ ง  คือ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิไม่
ซับซ้อนยุ่งยาก และมีความคล่องตัว รวดเร็ว  
อันดับรองลงมา คือ  ขั้นตอนการให้บริการของ
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ไม่ซับซ้อน มีความคล่องตัว รวดเร็ว   สถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิมีการ
จัดล าดับการเข้ารับบริการอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม และอันดับสุดท้ายคือ สถานีต ารวจภูธร
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีการจัดท าข้อมูล
ส าหรับสิทธิต่างๆ เผยแพร่ที่ชัดเจน ตามล าดับ 

1.2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธร
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นมิตรมีอัธยาศัย
ดีเอาใจใส่ในการให้บริการ อันดับรองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัด
ชั ยภู มิ มี จ านวน เพี ย งพอต่อการให้บ ริก า ร 
เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิมีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมใน
การให้บริการ เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรหนองบัวระ
เหว จั งหวัดชั ยภูมิแต่งกายอย่ างสุภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  และอันดับสุดท้าย
คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิมีกิ ริยาท่าทางที่สุภาพในการให้บริการ
ตามล าดับ 

1.3. ด้านอาคารสถานท่ี  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ 
พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ  สถานีต ารวจภูธรหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ที่ตั้งอาคารสถานที่ที่
เหมาะสมแก่การให้บริการ  อันดับรองลงมาคือ
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิมี
เก้าอี้และพื้นที่ส าหรับรองรับบริการอย่างเพียงพอ 
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  มี
การจัดท าป้ายบอกทางต่างๆอย่างครบถ้วน  และ
อันดับสุดท้าย คือ บริเวณพื้นที่โดยรอบสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  มี
ห้องน้ าเพียงพอและมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตามล าดับ 

1.4. ด้ านวั สดุ อุ ปกรณ์ และ
เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ สถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีวัสดุ
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อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ เพียงพอต่อการเผยแพร่   
อันดับรองลงมา คือ สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิมีการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในการให้บริการ  สถานีต ารวจภูธร
หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  มีการบริการ
สาธารณะ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ สัญญาณ 
(wifi)  สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีใน
การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัย  สถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  มีการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อในการเผยแพร่
ความรู้ที่เหมาะสม สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิมีช่องทางในการติดต่อหรือ
สอบถามข้อมูลสะดวกและรวดเร็วเช่น สมุด
โทรศัพท์ของส่วนราชการทุกส่วน  สถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิมีวัสดุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเพียงพอส าหรับผู้มาใช้บริการ 
เช่น ปากกา แม็กเย็บกระดาบ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
และอันดับสุดท้าย คือ สถานีต ารวจภูธรหนองบัว
ระเหว จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดท า เว็บไซท์เพื่อให้
ข้อมูลแก่ประชาชนผู้รับบริการ ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ดาบต ารวจธราเทพ  ทับสาย
ทอง (2554:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของตรวจ
คนเข้าเมือง จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการของตรวจ

คนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมจ านวน 376 คน
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของตรวจคนเข้า เมืองจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาคารสถานที่ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  ด้านขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีระดับความพึงพอใจมากทุกด้านและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผล
การศึกษาได้ดังต่อไปนี้          

1. ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ   ร้อยต ารวจตรี
หญิงเกศริน  โฆษ์สงวน (2556:บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานขอ
อยู่ต่อกองก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้รับบริการงานขออยู่ต่อ กองก ากับการ 
3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และเพื่อน า
ผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบงานขออยู่ต่อ กองก ากับการ 3 กออง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  ด้ านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีและ
ด้านอาคารสถานที่ และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาค ร้ังนี้คือ 
ผู้รับบริการงานขออยู่ต่อ กองก ากับการ 3 กอง
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บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคือ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานขออยู่ต่อ กอง
ก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 
จ านวน 116 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 26-
35 ปี อาชีพพนักงานเอกชน มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า  40,000 
บาท ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานขออยู่ต่อ 
กองก ากับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 
1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านที่มีความพึงพอมากอันดับหนึ่ง คือ 
ด้านอาคารสถานที่ อันดับรองลงมา คือ ด้านเจ้า
หน้าผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการและด้านที่มีความพึงพอใจอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ตามล าดับ 

2 .    ด้ าน เจ้ าหน้ า ท่ีผู้ ใ ห้บ ริการ  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของคมจิต  ลุสวัสดิ์ (2555:บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของโรงพยาบาลต ารวจและเพื่อ
เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขการให้บริการของโรงพยาบาลต ารวจ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้คือ ประชาชนที่
เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต ารวจ 
จ านวนทั้งสิ้น 322 คน โดยจ าแนกตัวแปรเป็น 2 
ส่วนประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 4 ด้าน คือ ด้านความเสมอภาค ด้าน
กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนสถิติที่ใช้  คือ ค่า ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนที่เข้ารับบริการเป็น
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต ารวจส่วนมากเพศชาย 
อายุ 30 ปีลงมา อายุ 40-50 ปี การศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี     สถานภาพ 
สมรสมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท 
และมีอาชีพค้าขาย โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของโรงพยาบาลต ารวจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อันดับที่หนึ่งคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อันดับที่สองคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อันดับ
ที่สามคือ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ให้บริการ และอันดันสุดท้ายคือ ด้านความเสมอ
ภาค ตามล าดับ 

3.  ด้านอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ     
จ่ า สิ บ ต า ร ว จ ห ญิ ง ร า ไ พ   ง า ม เ ก ษ ม สุ ข  
(2556:บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องานบริการคนเข้าเมืองระยะสั้น
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 3 และเพื่อน าผลการศึกษาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเป็นแนวทางเสริมสร้างความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่องานบริการคนเข้าเมือง
ระยะสั้นของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี กอง
บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ในด้านขั้นตอนและ
กระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ
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อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีและด้าน
อาคารสถานที่ จ าแนกตามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
สัญชาติจ าแนกตามทวีปและประเภทวิซ่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนคนไทย
และคนต่างด้าวผู้รับบริการต่องานบริการคนเข้า
เมืองระยะสั้นของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี 
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 จ านวน 83 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น
ชาย มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้
เฉลี่ ยต่อ เดือน 25 ,001  บาทขึ้นไป มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ มีสัญชาติ
จ าแนกตามทวีป เอเชี ยและใช้ประ เภทวีซ่ า
ท่องเที่ยว ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องาน
บริการคนเข้าเมืองระยะสั้นของตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดชลบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอันดับหนึ่งคือ 
ด้านบุคลากร อันดับที่สอง คือ ด้านอาคารสถานท่ี 
อันดับที่ส ามคือ  ด้ านขั้นตอนกระบวนการ
ให้บริการและอันดับสุดท้ายคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยี ตามล าดับ 

4.  ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ  ร้อยต ารวจเอกพัฒนา  กะมะโน 
(2554:บทคัดย่อ)   ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธร
พญาแมน จั งหวัด อุตรดิตถ์  และ เพื่ อจัดท า
ข้อเสนอแนะต่างๆในเชิงนโยบายและในเชิง

ปฏิบัติที่ เป็นประโยชน์สูงสุดที่ผู้ใช้บริการจะ
ได้รับการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรพญา
แมน จั งหวัด อุตรดิตถ์ได้ดี ยิ่ งขึ้ น  ศึ กษาใน
ขอบข่าย 4 ด้านคือ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ เทคโนโลยี  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านระบบและ
กระบวนการให้บริการ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ สถานภาพ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชาชนที่มาใช้
บริการต้ังแต่เดือน กรกฏาคม-ธันวาคม2554 ที่พัก
อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ของสถานีต ารวจภูธรพญา
แมน  จ านวน  25 9  คน  เ ค ร่ือ งมื อที่ ใ ช้ เป็ น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 
34-40 ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มี
อาชีพเกษตรกรรมมีสถานภาพสมรส และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท  ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ของสถานีต ารวจภูธรพญาแมน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าระดับความพึงพอใจ อันดับที่
หนึ่ง คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมาคือ 
ด้านระบบและกระบวนการให้บริการ ด้าน
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และอันดับ
สุดท้ายคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1.  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
ในกา รศึ กษ าคว ามความพึ งพอ

ใจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระ
เหว จังหวัดชัยภูมิ   ได้ผลการศึกษามีความพึง
พอใจในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความพึงพอใจ
อันดับหนึ่งคือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ อันดับที่สองคือ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้
ให้บริการ อันดับที่สามคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี  และด้านที่มีความพึงพอใจอันดับ
สุดท้ายคือ   ด้านอาคารสถานที่    ยังมีผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนให้ข้อเสนอแนะไว้ใน 
ตอนที่ 3   จึงขอน าประเด็นการเสนอแนะดังกล่าว
มาอธิบายดังต่อไปนี้ 
 1.1  ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ  ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ถือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก 
และเป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับความทุกข์สุขของ
ประชาชน ดังนั้นควรมีการส ารวจความเข้าใจใน
ขั้ นตอนและระยะการก ารให้บ ริก า รของ
ข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจ และหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อได้รับทราบถึงข้อเท็จจริง
ในขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการด้านต่างๆ 
และสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษา
สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาขั้นตอนและระยะการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนผู้ รับบริการมาก
ยิ่งขึ้น   

  1.2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ควร
เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อ
รองรับการมารับบริการของประชาชนที่มีจ านวน
มาก อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ ทักษะการ
ให้บริการที่ทันสมัย เช่น การท างานกับระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่ง
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุม
ต่างๆ ในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ที่จะท าให้
เจ้าหน้าที่มีความพร้อม และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3.  ด้านอาคารสถานที่   อาคาร
สถานที่ภายในสถานีต ารวจภูธรจะต้องมีการดูแล
อาคารสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัย มี
บรรยากาศที่น่าใช้งาน มีความร่มร่ืน สวยงาม เป็น
ระบบระเบียบ และ ตลอดจนการดูแลรักษา
ซ่อมแซมอาคาร ระบบอาคารให้สามารถ ใช้งาน
ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม หรือ ตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานของอาคารสถานที่
นั้นน้ัน  
 1.4.  ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี  
สภาพปัญหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
เทคโนโลยีของสถานีต ารวจภูธรซึ่งเสียบ่อยเพราะ
ใช้ งานอยู่ตลอดเวลา  ควรจะมีการก าหนด
ระยะเวลาในการใช้งานเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เ ค ร่ื อ ง ป ร้ิ น เ ต อ ร์  แ ล ะ จั ด ห า ห รื อ เ พิ่ ม คู่
สายโทรศัพท์ ช่องสัญญาณดาวเทียมส าหรับการ
ติดต่อข้อมูล  
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2. ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา 

 2.1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความพึ งพอใจของผู้ รับบ ริการจากสถานี
ต ารวจภูธรในพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อหาข้อเปรียบเทียบ
ของผลการศึกษาในแต่ละหน่วยงาน 
 2.2. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่คาด
ว่าจะมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มา
ติดต่อกับหน่วยงาน เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลอัน
แท้จริงและสามารถน าผลนั้นมาปรับปรุงเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานในอนาคต 

2.3. ควรมีการศึกษาเชิงลึก โดย
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสถานีต ารวจภูธรหนองบัวระ เหว 
จังหวัดชัยภูมิ 

2.4. ควรมีการศึกษาความคาดหวัง
ของผู้ รับบริการต่อการให้บ ริการในสถานี
ต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

2.5...เ มื่ อ มี ก า ร ป รั บป รุ ง เ ป็ น
แนวทางแล้ว ควรท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
ใ น ส ถ า นี ต า ร ว จ ภู ธ ร ซ้ า อี ก  เ พื่ อ ดู ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน 
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  เกี่ยวของในจังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาเกษตรศาสตร์.  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 2532. 
รสรินทร์ เกรียงสินยศ. ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการของ 
 กรุงเทพมหานคร. ศึกษากรณีส านักงานเขตบางรัก. สาขาพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย. 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2538. 
อุทัยพรรณ  สุดใจ.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัด 
 ชลบุรี.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2545. 
อรัญญา  มานิตน์.การจัดบริการสุขภาพตามกรอบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดแผนกผู้ป่วย 

   นอกโรงพยาบาลของรัฐ.เขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหา 
   บัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล.บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์.2540. 

 

3. รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 

กนิษฐา  ปุญญนิรันดร์.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธนาคารกรุงไทย 
 จ ากัด (มหาชน).สาขาบางน้ าเปร้ียวและธนาคารกรุงเทพฯ จ ากัด (มหาชน).ภาคนิพนธ์ 
 พัฒนบริหารศาสน์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีการบริหาร.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร 
 ศาสตร์.2539. 
คมจิต  ลุสวัสดิ์.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลต ารวจ. 
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      สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาลัยทองสุข.2556. 
ดาบต ารวจธราเทพ  ทับสายทอง.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของตรวจคนเข้า 
 เมือง จังหวัดนครปฐม.สาระนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.วิทยาลัยทองสุข. 
 2554. 
จ่าสิบต ารวจหญิงร าไพ  งามเกษมสุข.ความพึงพอใจของผู้รับบริการคนเข้าเมืองระยะสั้นของตรวจ 

 คนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 .สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต.วิทยาลัยทองสุข.2556. 

ดาบต ารวจหญิงณฐพรรณ  เตียะเพชร.ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับแจ้งความร้องทุกข์ต่อ 
 การให้บริการของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย 1.สารนิพนธ์ 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.วิทยาลัยทองสุข.2556. 
ติยาภรณ์  อ่อนมั่นคง.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม.สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร 
    มหาบัณฑิตวิทยาลัยทองสุข.2556. 
นภาภรณ์  ชีวะนนท์.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

    ต าบลโตนด.สาระนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.วิทยาลัยทองสุข.2553. 
พรวิภา  หิมวัลย์.ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร เทศบาลต าบลไกร 

 ลาศ จังหวัดสุโขทัย.สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย.      วิทยาลัย
ทองสุข.2556. 

ร้อยต ารวจตรีเกศริน  โฆษ์สงวน.ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานขออยู่ต่อ กองก ากับการ 3 กอง 
 บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1.สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.วิทยาลัยทอง      
 สุข.2556. 

ร้อยต ารวจโทอุทัยรัตน์  กาบดี.ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อการให้บริการของข้าราชการต ารวจ 
สายงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลยานนาวา.สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต.
วิทยาลัยทองสุข.2556. 

ร้อยต ารวจเอกพัฒนา  กะมะโน.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสถานีต ารวจ 
  พญาแมน จังหวัดอุตรดิตถ์.สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิตวิทยาลัยทองสุข.   
   2554. 

ศักดิ์ชัย  มูลชอบ.ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจสังกัด 
ต ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและต ารวจภูธรจังหวัดตราด.ปัญหาพิเศษ.รัฐ   ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต.สาขานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยบูรพา.2545. 

สิบต ารวจโทหญิงอัญชลี  ชาวนาฟาง.ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานพิมพ์ 
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ลายนิ้วมือ ศูนย์บริการตรวจสอบประวิติบุคคล กองทะเบียนประวิติอาญา ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.วิทยาลัยทองสุข.2556. 

เสกสรรค์  บัวเรือง.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานใน 
โรงแรมในจังหวัดสุราษฏร์ธานี.ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
2542. 

 

4.  เอกสารอ่ืน ๆ 

 

สถานีต ารวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ.2556. 
ตารางเครซี่และมอร์แกน Krejcie and Morgan 
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