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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจของขา้ราชการต ารวจในสงักดั
ต ารวจภูธรจงัหวดัสุรินทร์ เก่ียวกบับทบาท อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจ (กต.ตร.)  และเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความรู้ความเขา้ใจของขา้ราชการ
ต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัสุรินทร์ เก่ียวกบับทบาท อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต ารวจ ตามอายรุาชการ ระดบัการศึกษา ชั้นยศ หนา้ท่ีรับผดิชอบ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดัโดย  กต.ตร.  การไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบั กต.ตร. และระดบัของหน่วยงาน
หรือสถานีต ารวจ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 327  คน 
ไดม้า โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลาย ขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ ก่  
แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ใชส้ถิติ 
ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่า t-test  และ ค่า f-test  โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05   
 

ผลการวิจยัพบวา่ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัสุรินทร์  มีระดบั ความรู้   
ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท  อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจ (กต.ตร.) อยูใ่นระดบันอ้ย  ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัสุรินทร์  ท่ีมีความ
แตกต่างดา้นหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และ ดา้นระดบัของหน่วยงานและสถานีต ารวจ  มีระดบัค วามรู้
ความ เขา้ใจเก่ียวกบับทบาท  อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจ (กต.ตร.) แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธร
จงัหวดัสุรินทร์  ท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นอายรุาชการ  ระดบัการศึกษา  ชั้นยศ  การมีส่วนร่วมใน        
กิจกรรมท่ีจดัโดย กต.ตร. และการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบั กต.ตร.  มีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาท  อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.)   
ไม่แตกต่างกนั 
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The purpose of this research were to study and compare the differences the level of 
knowledge and understanding of the police offices in Surin provincial on roles and authority of 
the Police Board for Mayor by official service time level of education, rank, responsibility, 
participation in the Police Board’s activities, access to the Police Board’s news and size-level of 
police offices. The respondents of  the study consist of 327 police officers in Surin provincial. 
They were selected by multi-stage random sampling method. A test questionnaire was used as a 
research instrument. The data was analyzed by SPSS/PC program. The statistical procedures were 
Frequency, Percentage, Mean, t-test and F-test. The statistical significance was at the level of 0.05 
 

The results of the study revealed that the level of knowledge and understanding of the 
police officers in Surin provincial on role and authority, of the Police Board for Mayer was at 
poor level. They were significance differences in level of knowledge and understanding of police 
officers in Surin provincial on role and authority, of the Police Board for Mayor. On the contrary, 
the responsibility and the size-level of police officers. There were non significant differences in 
level of knowledge and understanding of the Police Board for Mayor of police officer, in Surin 
provincial police offices who are different in official service time, level of education, rank, 
participation in the Police Board activities and access to the Police Board’s news. There were 
some problem and resistances of police officers in Surin provincial to know and understanding 
the role and authorities of the Police Board and for Mayor did not pay attention to the Police 
Board. 


