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บทคัดยอ
บทความวิ จัย ชิ้ นนี้ ทํ าการศึ ก ษาการดํ า เนิ น งาน กระบวนการปฏิ บั ติง าน และการพั ฒ นางานของสถานี
ตํารวจภูธรตะกั่วทุง ตามวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดจากแผนดําเนินงานปฏิรูปงานตํารวจ ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการปฏิบัติงานตํารวจ ขึ้นอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในระดับสถานีตํารวจเปนสําคัญ
ประชาชนในพื้ น ที่ ย อ มได รั บ ทั้ ง ผลดี แ ละไม ดีจ ากการปฏิ บั ติ ง าน และส ง ผลให เ กิ ด ภาพลั ก ษณ ส วนรวมที่ ดี ต อ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ แ ละรั ฐ บาล ความสํ า คั ญ ของภารกิ จ ตํ า รวจในความรั บ ผิ ด ชอบนั้ น จึ ง เป น ไปเพื่ อ ให
ประชาชนไดอยูเย็นเปนสุข
จุดมุงหมายในการศึกษาเปนไปเพื่อประเมินผลในภาพรวมจากการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรตะกั่วทุง
และทําการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรตะกั่วทุง กลุมตัวอยาง
ไดจากประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ จํานวน 392 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะหหาคา
รอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คานัยสําคัญและทําการทดสอบไคสแควร
ผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจ โดยเปรียบเทียบ
ความแตกตางของความพึงพอใจระหวางตัวแปร 2 ตัวที่ตางกันและเปนอิสระตอกัน ไดแกตัวแปรดานเพศ พบวา สวน
ใหญปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจตอการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรตะกั่วทุงไมแตกตาง
กันจึงเปนไปตามสมมติฐาน คือ ดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และดานการบริหารจัดการ สวนปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันทําใหความพึงพอใจตอการบริหารงานของ
สถานีตํารวจภูธรตะกั่วทุงแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐาน คือ ดานการบริหารงานทั่วไปและดานการควบคุมและ
การจัดการจราจร
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นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารยประจํา สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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Abstract
This research aims to study working process and development plan of Takuatung Police Station towards
vision and their goals. Success or failure depends on working procedure of individual polices at each station. Good
polices characteristics influence people quality of life with represent the well police organization.
The purpose of this study is to evaluate the overall organization management of Takuatung Police Staion
by comparing the differences of 392 people satisfication in this area. This study using a survey as a tool for
Percentage, Standard Deviation, significance and Chi-Square test.
The result of hypothesis compare across different gender and found out that the diffences factor in each
individual does not have much effected to the satisfication of police management which is justice management,
securiety of people’life and property and management. However, as expected under conflict hypothesis the factor
that effect unsatisfication of people in the area is the traffic and general management.
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