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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                 ปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผล
กระทบทั้งทางตรงและทางออมแกเจาหนาที่ตํารวจและประชาชน  มีอัตราการเกิดคดีตาง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น ซ่ึงเจาหนาที่ตํารวจตองรับภาระหนาที่หนักมากยิ่งขึ้น  นอกจากภารกิจหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจในดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนแลว เจาหนาที่ตํารวจยัง
ตองมีภารกิจในดานอื่น ๆ อีก เชน ดานการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การใหบริการทาง
สังคมแกประชาชน และยังตองนํายุทธวิธีใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน ไดแก การนําหลักการของ
ตํารวจชุมชนสัมพันธมาเสริมในการปฏิบัติงาน  เพื่อแสวงหาความรวมมือจากประชาชนในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และระวังอุบัติภัยตาง ๆ  ภารกิจของเจาหนาที่
ตํารวจนอกจากจะตองรับผิดชอบงานตามที่กลาวแลว  เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานยังไมมีวันหยุด 
และตองพรอมที่จะปฏิบัติงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง อีกทั้งตองสรางภาพลักษณของตํารวจใหเปนคน
ของประชาชน ตองมีการปรับปรุงการทํางานตลอดเวลา ไมวาจะเปนดานตัวของเจาหนาที่ตํารวจ
เอง หรือสถานที่ที่ใหบริการแกประชาชนจะตองสะดวกสบาย  
 จากการปฏิบัติงานที่ผานมา พบวาการใหบริการของเจาหนาที่ตํารวจยังไมเปนที่นาพอใจ
ของประชาชนมากนัก เนื่องจากมีปญหาอุปสรรคอยูหลายประการ เชน สภาพปญหาเกี่ยวกับ
โครงสรางอัตรากําลังของสถานีตํารวจ คือ มีกําลังของเจาหนาที่ตํารวจ และปริมาณงานไมสมดุล
กัน เจาหนาที่ตํารวจมีไมเพียงพอที่จะใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็วได และจาก
สภาพปญหาเกี่ยวกับตัวเจาหนาที่ตํารวจเอง เชน การขาดคุณธรรม จริยธรรม และการขาดจิตสํานึก        
ในหนาที่ เปนตน   เพื่อปรับปรุง และพัฒนาสถานีตํารวจ ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานีตํารวจใหสูงยิ่งขึ้น การใหบริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วเสมอภาค 
เปนธรรม เปนที่พึงพอใจตอประชาชนที่มารับบริการที่สถานีตํารวจ  ซ่ึงในบางครั้งเจาหนาที่ตํารวจ
มีกําลังไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่อีกดวย 
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 การบริการเปนหนาที่ที่สําคัญยิ่งของเจาหนาที่ตํารวจ โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจสถานี
ตํารวจนครบาล ซ่ึงตองปฏิบัติงานใกลชิดกับประชาชนที่อยูในอาณาบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 
ช่ัวโมง   เจาหนาที่ตํารวจควรมีการปรับตัวในการปฏิบัติหนาที่ใหเต็มประสิทธิภาพ หากการ
ปรับตัวเปนไปโดยลําพัง ไมมีผูสนับสนุนใหกําลังใจ สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ไมมีการ
เสริมสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ ทําใหการปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ หรือ  ถา
เจาหนาที่ตํารวจมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ต่ํา ก็จะกอใหเกิดความเบื่อหนาย ทอแท หมด
กําลังใจ และสงผลตอความลมเหลวในการปฏิบัติหนาที่  ซ่ึงปจจุบันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจ บางหนวยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณ 
งบประมาณและคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา ดังนั้นการไดรับการสนับสนุนและ
สามารถทราบถึงสาเหตุของการกอจิตสํานึกที่ดี ก็นาจะสงผลใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปไดดวยดี 
เปนที่พึงพอใจของสังคม   
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 9 
 2.//เพื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ  จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 
 อุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจ าหนาที่ตํ ารวจ   จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตรแตกตางกัน     
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ อุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่
ตํารวจ กองบังคับการตํารวจนครบาล 9  ซ่ึงประยุกตจากแนวคิดของ Fayol Z1949, p.21) และ      
พูลสุข สังขรุง (2546, หนา 160) มาใชในการกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
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 1.  ประชากรที่ใชในการศึกษา  เปนเจาหนาที่ตํารวจ  จํานวน  120 นาย  เลือกเปนกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie  และ Morgan (1970, p.608) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน  92 นาย 
 2.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
     1.  ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก 
 ลักษณะประชากรศาสตร แบงออกเปน 
 -  อาย ุ
 -  ระดับการศึกษา 
 -  ระดับชั้นยศ 
 -  อายุราชการ 
 -  อัตราเงินเดอืน 
 อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 
 -  ดานการปฏิบัติงานบริการ 
 -  ดานบุคลากร 
 -  ดานสถานทีท่ํางานและวัสดุอุปกรณ 
 -  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
  2.  ตัวแปรตาม (dependent variables)  ไดแก /การปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่
ตํารวจ  
 3.  ขอบเขตดานเวลา    ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาในชวงเดือน มกราคม 2552  ถึงเดือน  
เมษายน 2552 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง  อุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 9  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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         ตัวแปรตาม 

ลักษณะดานประชากรศาสตร 
 -  อาย ุ
 -  ระดับการศึกษา 
 -  ระดับชั้นยศ 
 -  อายุราชการ 
 -  อัตราเงินเดอืน 

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 -  ดานการปฏิบัติงานบริการ 
 -  ดานบุคลากร 
 -  ดานสถานทีท่ํางานและวัสดุอุปกรณ  
 -  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
 
  

      
การปฏิบตัิงานบริการ 
ของเจาหนาท่ีตํารวจ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 อุปสรรค หมายถึง ขอขัดของหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ใน
การปฏิบัติหนาที่เปนเหตุใหผลการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเทาที่ควร 
 กองบังคับการตํารวจนครบาล 9  หมายถึง  หนวยงานของตํารวจระดับกองบังคับการ 
สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ซ่ึงมีพื้นที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครดานฝงธนบุรี 
ประกอบดวย สถานีตํารวจนครบาล 10 สถานี ไดแก สถานตํารวจนครบาลบางขุนเทียน สถานี
ตํารวจนครบาลภาษีเจริญ สถานีตํารวจนครบาลทาขาม สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล สถานี
ตํารวจนครบาลแสมดํา สถานีตํารวจนครบาลบางบอน สถานีตํารวจนครบาลหลักสอง สถานีตํารวจ
นครบาลเพชรเกษม สถานีตํารวจนครบาลหนองคางพลู และสถานีตํารวจนครบาลหนองแขม 
 ขาราชการตํารวจ  หมายถึง  ขาราชการที่รับราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติโดย
ไดรับเงินเดือนจากหมวดเงินเดือน และหมายความรวมถึงขาราชการตํารวจ ซ่ึงสํานักงานตํารวจ
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แหงชาติแตงตั้งสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการตํารวจ โดยไดรับเงินเดือนจากผูวาจางดวย ในที่นี้
หมายถึงเจาหนาที่ตํารวจที่ใหบริการในดานตาง ๆ กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
 การปฏิบัติงานบริการ  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมการบริการขณะเผชิญหนากับ
ผูรับบริการ ดวยความเต็มใจและพรอมที่จะใหบริการ ความเอาใจใสดูแล การสังเกตความตองการ
ของผูรับบริการ และตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 บุคลากร  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ สังกัด กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9 
 สถานที่ทํางาน หมายถึง สภาพแวดลอมและบรรยากาศของสถานที่ใหบริการ ในสวนที่
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สามารถสัมผัสได เชน แสง เสียง อากาศ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ สภาพอาคารที่ใชประกอบในการทํางาน ขนาดของสถานที่ ตลอดจน
บรรยากาศในการทํางาน 
 คาตอบแทนและสวัสดิการ  หมายถึง  ผลตอบแทนที่เปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเล้ียง 
โบนัสหรือรางวัลพิเศษ ความมั่นคงของงาน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตาง ๆ และสิ่งตอบ
แทนที่ทางราชการใหแกขาราชการตํารวจ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.  ทําใหทราบถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 9  เพื่อนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอการใหบริการ 
 2.  เพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการบริหารงานการ
ปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ และแสวงหาแนวทางในการปรับปรุง แกไข ปญหาและ
อุปสรรคดังกลาว และกระตุนใหขาราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติ  
 3.  ทําใหทราบถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานบริการของขาราชการตํารวจ กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 9  ผูที่สนใจสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการ
บริการองคกรอ่ืน ๆ ตอไป 
 

 


