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บทคัดย่อ 

การศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการสถานีต ารวจนคร
บาลบางบอน เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจกอง
บังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 
การให้บริการแก่ประชาชนของกองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอนประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการของกองบัง คับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน107,118 คนกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการของกองบังคับการสถานี
ต ารวจและเป็นผู้กรอกแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของกลุ่มประชากรด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของTaro Yamane ได้ขนาดของ กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่มและใช้สถิติ One-way 
ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Abstract 

 The study Public Satisfaction on Quality of Service for Bang Bon division Police 
Station. Bang Bon, Bangkok purposes for study Public Satisfaction on Quality of service for 
bang bon division police station for data processing on expand system. People used to study 
is who used Service of Bang Bon Police Station and answer research data. The  samples  
consisted  people used Service of Bang Bon Police Station. Research creator used 
calculation formula of Taro Yamane have Samples 400 person. The research instrument  was 
a Frequency percentage, standard deviation t-test for Difference Compare Between the 
2group and used One-way ANOVA for Compare independent variables have 3 group up 
Scheduled significance significance  
at  .05  level. 
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บทน า 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งสื่อเทคโนโลยี

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีการพัฒนา ปัจจัยทางด้านการเงินและค่าครองชีพมีอัตราที่สูงขึ้นตาม
กระแสที่หมุนไปตามยุคโลกาภิวัฒน์ความต้องการที่จะก่ออาชญากรรมที่เพ่ิมมากขึ้นจนกลายเป็นความเสี่ยงต่อ
ผู้อยู่อาศัยในแต่ละเขตพ้ืนที ่

ดังนั้นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือการได้รับการดูแลให้ปลอดภัยจากอาชยากรและมีการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองที่อยู่อาศัยและได้รับการบริการอย่างเสมอภาค เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึง
ต้องหามาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงในเขตชุมชนปกครอง สถานีต ารวจหรือที่ประชาชนเรียกกันว่าโรงพักเป็น
หน่วยงานที่มีความส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติและเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าให้บริการแก่ประชาชน
โดยตรงและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การให้บริการของสถานีต ารวจนั้นมีทั้งการให้บริการบน
สถานีต ารวจและนอกสถานีต ารวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีการให้บริการที่ตรงต่อเวลาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น   

การส ารวจความพึงพอใจถึงการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบาง
บอนจึงเป็นการเปิดให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสิทธิที่จะเสนอแนะ ถึงการท างานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งยังสามารถ
เสนอแนะแนวทางบอกเล่าถึงปัญหาเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จึงส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาต่อยอดในการ
ท างานของสถานีต ารวจและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมาย เ พ่ือให้การปฏิบัติงาน
สัมฤทธิ์ผล 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของกองบังคับ
การสถานีต ารวจนครบาลบางบอนว่ามีประสิทธิภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีต่อประชาชนผู้มา
ร้องทุกข์นั้นตรงต่อความต้องการมากน้อยเพียงใดเพ่ือน าผลการส ารวจมาคิดหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในท้องที่ได้อย่างตรงจุดและให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับประโยชน์และความเป็นธรรม
ได้อย่างสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการ
สถานีต ารวจนครบาลบางบอนเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจกอง
บังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขต
บางบอน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และมี
ขั้นตอนการท าวิจัยแบ่งได ้2 ส่วนดังนี้ 
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1.การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ
ของกองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน107 ,118 คนกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการของกองบังคับการสถานีต ารวจและเป็นผู้กรอกแบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณของTaro Yamane ได้ขนาดของ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานครจ านวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ไปติดต่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขต
บางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด โดยใช้วิธีกรอกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย
ตนเองโดยใช้รูปแบบการสุ่มแบบบังเอิญ 

2.การวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้หลังจากที่ได้ข้อมูลมาจากการตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ านวน 400 ชุดของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรผู้ที่มาใช้บริการของกองบังคับการสถานีต ารวจนคร
บาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร รวมถึงก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจและได้น า
ข้อมูลที่มีทั้งหมดมาคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมค านวณส าเร็จรูป SPSSโดยใช้สถิติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ค่าเฉลี่ย และ One-way ANOVA  

ผลการวิจัยทั้ง 5 ด้านปรากฏว่า ความพึงพอใจพอใจด้านความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการริกา
รอยู่ในล าดับที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ย 3.51 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.54 รองลงมาคือด้านความเป็น
ธรรมในการบริการ อยู่ในล าดับที่ 2 ที่มีค่าเฉลี่ย 3.49 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมาคือด้าน
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยุ่ในล าดัที่ 3 ที่มีค่าเฉลี่ย 3.28 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมา
คือด้านการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริการ อยู่ในล าดับที่ 4 ที่มีค่าเฉลี่ย 3.17 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.68 และอันดับสุดท้ายคือการสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ อยู่ในล าดับที่ 5 ที่มีค่าเฉลี่ย 3.04 และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75  
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ต ารวจ       

กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย  
เพศชายและเพศหญิงมีจ านวนเท่ากันส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24 – 30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา และมีอาชีพนักศึกษา 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการสถานี
ต ารวจนครบาลบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้ 1) ความเป็นธรรมในการ
บริการ 2) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการบริการ 3) ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 4) ด้านการ
สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้รับบริการ  5) การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ 

ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองบังคับการสถานี
ต ารวจนครบาลบางบอนเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับต่อไปนี้ 
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ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการบริการเป็นอันดับแรกมาก รองลงมาคือ ความเป็นธรรมในการบริการ
ในระดับมาก ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการในระดับมาก ด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการใน
ระดับมาก และอันดับสุดท้ายคือด้านการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการในระดับมาก  ตัวแปรทั้ง 5 คือ
ด้าน เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจของ
กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมของปัจจัยส่วนบุคคล
นั้นไม่แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองบังคับการสถานี
ต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และอาชีพ พบว่า  

2.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของกองบังคับ
การสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง กับ
งานวิจัยของจุมพล สินศิริพงษ์ (2548, บทคัดย่อ) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการของ
สถานีต ารวจนครบาลโคกคราม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสถานีต ารวจนครบาลโคกคราม ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็น ของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่สถานี
ต ารวจ กองบังคับการนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ให้บริการทั้งชายและหญิง อย่างเสมอ
ภาคกัน จึงท าให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของกองบังคับการสถานีต ารวจนคร
บาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

2.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของกองบังคับ
การสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสันต์ รอดสุด (2550, บทคัดย่อ) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา การวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า
อายุของประชาชนอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดที่ต่างกัน ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจ
กล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้บริการและอ านวย ความสะดวกให้กับประชาชนทุกช่ วงอายุ อย่างรวดเร็วจึงท าให้
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้  กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน   

2.3  ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ การให้บริการของ
กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครภาพรวมแตกต่างกัน มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภัทร เรืองศรี (2550, บทคัดย่อ)  เรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
สถานภาพต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ให้บริการของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า 
ประชาชนที่มีสถานะภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพการให้บริการแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ความ
พึงพอใจของประชาชนต่อ คุณภาพการให้บริการของกองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกัน 
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2.4  ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ ให้บริการ ของกอง
บังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมาย ผดุงโกเมตร (2552, บทคัดย่อ) เรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของต ารวจ ในสังกัดต ารวจภูธร จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ความคิดเห็น ของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังคุณภาพ
การให้บริการไม่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของกองบังคับ
การสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครไมแ่ตกต่างกัน 

2.5  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ ให้บริการของกองบังคับ
การสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภัทร เรืองศรี (2550, บทคัดย่อ) เรื่องความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็น
ของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า ประชาชนที่มารับบริการของกองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร ได้รับการบริการอย่างดี เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ จึงท าให้มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน   
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรือ่งความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองบังคับการสถานีต ารวจ

นครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ คุณภาพการ
ให้บริการของกองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ในส่วนที่ผู้ศึกษา เห็นว่าน่าจะให้ความสนใจต่อการพิจารณา และตั้งข้อสังเกตครั้งนี้ ได้แก่ การสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการแม้จะอยู่ในระดับมากแต่ก็อยู่อันดับสุดท้ายและมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด จึงควร
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างความประใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

ควรท าการศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของกองบังคับการ
สถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในเชิงคุณภาพ เพ่ือจะได้ข้อมูลเชิงลึก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจ กองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบาง
บอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครส าเร็จลุล่วงได้ดีนั้นด้วยความกรุณาจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์ให้ความ
ช่วยเหลืออย่างดียิ่งโดยเฉพาะอาจารย์ บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ อาจารย์ผู้สอนในฐานะที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าแนะน าใน
การคัดเลือกเรื่องที่ศึกษาและการตรวจทานตลอดจนให้ค าแนะน า แก้ไข ให้ค าชี้แนะในการด าเนินงานวิจัยพัน
ต ารวจเอกยุทธ ปาลิวนิช ต าแหน่งผู้ก ากับกองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอนและ พันต ารวจโท 
นรินทร์ โภควนิช ต าแหน่งรองผู้ก ากับกองบังคับการสถานีต ารวจนครบาลบางบอนที่คอยชี้แนะให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับรายละเอียดของสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ให้การศึกษาส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณ ที่นี้ 
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การศึกษาครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กองบังคับ
การสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการของเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีต ารวจนครบาลบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพมหานครและได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนท าให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการด า เนินงาน
ของสถานีต ารวจนครบาลบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่ง 
 

เอกสารอ้างอิง 
กัลยา รุ่งเรือง. (2546). ความพึงพอใจในการท างานตามทฤษฎีค  าจุนและการจงงใจของอาจารย์อาชีวศึกษา: 

ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา. 

กิตติยา เหมังค์. (2548). ความพึงพอใจของผง้ใช้บริการรับฝาก ณ ที่ท้าการไปรษณีย์หลักสี่. ปัญหาพิเศษรัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, วทิยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

จรัส สุวรรณมาลา. (2539). สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ศักยภาพและทางเลือกสง่อนาคต. 
กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ชนินทร์ ตั้งชูทวีทรัพย์. (2545). การประเมินผลการบริการประชาชนของส านักงานทะเบียนอ าเภอตาม
มาตรฐานภาครัฐ ด้านระบบบริการภาคเอกชนและประชาชน (P.S.O. 107):ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

จิตติกรสิงหพันธ์. (2557).ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภงธรคลอง
ใหญอ่ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนวิทยาลัยการบริหาร
รัฐกจิ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 


