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บทคัดย่อ
บทความวิวิ จัย ชิ้ น นี้ ทํา กาารศึ ก ษาการดําาเนิ น งาน กระะบวนการปฏิบับติ ง าน และกาารพัฒ นางานขของสถานี
ตํารวจภูธรตะกัว่ ทุ่ง ตามวิสัยทัศน์นและเป้ าหมายทที่กาํ หนดจากแผนดําเนิ นงานปปฏิรูปงานตํารววจ ความสําเร็จหรื
จ อความ
ล้มเหลวของการปปฏิบตั ิงานตํารววจ ขึ้นอยูก่ บั กาารปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าทีตํ่ ารวจในระดับั สถานี ตาํ รวจเป็ นสําคัญ
ประะชาชนในพื้ น ที่ ย่อ มได้รั บ ทั้งผลดี แ ละไม่ ดดีี จ ากการปฏิ บับตั ิ ง าน และส่ งผลให้
ง
เ กิ ด ภาพพลัก ษณ์ ส่ วนรรวมที่ ดี ต่ อ
สํา นนัก งานตํา รวจ แห่ ง ชาติ แ ละรัรั ฐ บาล ความ สํา คัญ ของภารกิ จ ตํา รวจในความรั บ ผิ ด ช อบนั้น จึ ง เป็ นไปเพื่ อ ให้
ประะชาชนได้อยูเ่ ย็นเป็
น นสุ ข
จุดมุ่งหมายยในการศึกษาเป็ นไปเพื่อประะเมินผลในภาพพรวมจากการบริริ หารงานของสสถานี ตาํ รวจภูธรตะกั
ธ
ว่ ทุ่ง
และะทําการเปรี ยบเททียบความแตกต่างของความพึพึงพอใจต่อการบริ หารงานของงสถานี ตาํ รวจภูภูธรตะกัว่ ทุ่ง กลลุ่มตัวอย่าง
ได้จจากประชากรที่อาศั
อ ยอยูใ่ นเขตพื้นที่ จํานวน 3392 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็
แ
ป็ นเครื่ องมือในนการศึกษาวิเครราะห์หาค่า
ร้อยยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรรฐาน, ค่านัยสําาคัญและทําการรทดสอบไคสแคควร์
ผลการศึกษาจากการทดส
ษ
สอบสมมติฐานนการเปรี ยบเทียบความแตกต่
ย
างของความพึ
า
งงพอใจ โดยเปปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของคความพึงพอใจรระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ต่างกันและเป็
แ นอิสระตต่อกัน ได้แก่ตวัวแปรด้านเพศ พบว่
พ า ส่ วน
ใหญ
ญ่ปัจจัยส่ วนบุคคลที
ค ่แตกต่างกกันทําให้ความพพึงพอใจต่อการรบริ หารงานขอองสถานี ตาํ รวจจภูธรตะกัว่ ทุ่งไม่
ไ แตกต่าง
กันจึ งเป็ นไปตามสสมมติฐาน คือ ด้านการอํานววยความยุติธรรรมทางอาญา ด้านการรั
า
กษาคววามปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพพย์สิน และด้านการบริ
น
หารจัดการ
ด ส่ วนปั จจัยั ส่ วนบุคคลที่แตกต่
แ างกันทําให้
ใ ความพึงพอใใจต่อการบริ หารงานของ
สถาานีตาํ รวจภูธรตะกัว่ ทุ่งแตกต่างกั
ง น ซึ่ งขัดแย้งงกับสมมติฐาน คือ ด้านการบริริ หารงานทัว่ ไปปและด้านการควบคุมและ
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Abstract
This researrch aims to stuudy working pprocess and devvelopment plann of Takuatungg Police Statioon towards
visioon and their gooals. Success or failure depennds on workingg procedure of individual
i
policices at each station. Good
poliices characterisstics influence people
p
quality of life with reppresent the welll police organizzation.
The purposse of this studyy is to evaluate the overall orgganization management of Tak
akuatung Policee Staion by
com
mparing the differences of 392
3 people sattisfication in this
t area. Thiss study using a survey as a tool for
Perccentage, Standaard Deviation, significance annd Chi-Square test.
t
The result of hypothesis compare acrooss different geender and founnd out that the diffences facttor in each
indiividual does noot have much effected to thhe satisficationn of police maanagment whicch is justice managment,
m
secuuriety of people’life and propperty and manaagement. Howeever, as expectted under conflflict hypothesiss the factor
that effect unsatisffication of peopple in the area iis the traffic annd general mannagement.
ministration, Sattisfaction, The Police Station for the People.
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