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การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ผูศึกษาตองขอขอบพระคุณคณาจารยทุกๆ ทาน

ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู แนวคิดและประสบการณ 

ขอขอบพระคุณ ดร.วันชาติ นภาศรี และอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาตราจารย ดร.โกมณ แพนพา 

ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา และตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งและดวยดี

ตลอดมา ขอขอบพระคุณ กรรมการการคนควาอิสระทุกทานท่ีชี้แนะและตรวจสอบความถูกตอง

ของงานคนควาอิสระนี้ จนทําใหงานคนควาอิสระสมบูรณยิ่งข้ึน ตลอดจน นายตํารวจชั้นประทวน

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือ

ตอบแบบสอบถามในการเก็บขอมูลครั้งนี้ 

ความสําเร็จจะเกิดข้ึนไมได หากไมไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือดานตางๆ จากเพ่ือน 

M.P.A. รุน 3 ทุกๆ ทาน เปนกําลังใจแกผูศึกษามาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สมาชิกทุกคนในครอบครัว ท่ีใหการชวยเหลือและเปน

กําลังใจดวยดีตลอดมา 

ทายสุดนี้ หากงานคนควาอิสระฉบับนี้ จะเกิดประโยชนในทางวิชาการแลว ผูศึกษาขอยก
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบ ธรรมาภิบาล

ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมือง ลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง ซ่ึงประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจชัน้ประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมือง

ลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  จํานวน 210 คน ใชกลุมตัวอยางจํานวน 138 คน และ ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับขอมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยใชวิธีการ

สุมแบบบังเอิญ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอ

เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีชวงอายุ

ระหวาง 21-35 ปมากท่ีสุด โดยสวนใหญสมรสแลวและมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

โดยมีตําแหนงชั้นยศจาสิบตํารวจและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท เปนสวนใหญ 
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อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อยูในระดับปานกลาง  

ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร

เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก 

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรจัดสรรเงินคาตอบแทนอ่ืนๆ ใหมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม  สถานีตํารวจภูธร
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เมืองลําปาง ควรมีความโปรงใสในการบริหารงบประมาณใหมากกวานี้ และสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
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Abstract 

 
The aims of this study were to determine the appropriate management with 

principles of good governance within the Mueang Lampang provincial police station, 

Muang Lampang district, Lampang province and to classify its own problems and 

official suggestions on this proper administration. The population of the study was 

210 respondents of the police non-commission officers of Mueang Lampang Police 

Station, and accidental sampling for 138 respondents was used. In this study, a 

questionnaire was adopted as a tool for data collection. All data collected were 

responded back, which had been analyzed by using statistical software packages with 

descriptive statistic tools of frequency, percentage, mean and standard deviation 

The results of the study showed that most of the respondents of the police 

non-commission officer of the Mueang Lampang police station were male. Their ages 

ranged between 21 and 35 year-of-age with marriage status and their most education 

were in the level lower than bachelor’s degree level. Their rank positions were Police 

Sergeant Major and their average incomes were between 5,000 and 20,000 baht per 

month. 

The overall appropriation in management with principles of good governance 

within the Mueang Lampang police station, Muang Lampang district, Lampang province 

was at moderate level. 



จ 
 

 Problems and suggestions on the management with principles of good governance 

within the Mueang Lampang police station, described by descending order of data 

frequency, concluded that the Mueang Lampang police station should allocate fairly 

other compensation, should have more transparency in the budget administration, 

and should provide sufficient and modern materials used in their operations, respectively. 
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บทที่ 1 
 

 

บทนํา 
 
 

ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

ในโลกท่ีกําลังก�าวเข�าสู�โลกาภิวัตน�อย�างเข�มข�น คําและความคิด เรื่องการจัดการปกครอง
หรือวิธีการปกครอง (Good Governance) สิ่งท่ีถูกกล�าวถึงอย�างหนาหูจนเสมือนว�าโลกาภิวัตน� 
(Globalization) เป8นสิ่งท่ีคู�กันกับการจัดการปกครอง ที่เป8นเช�นนี้เพราะโลกาภิวัตน�ได�สร�างพื้นท่ี
ข�ามชาติ (Transnational Zone) ข้ึนมาและพร�อมๆ กันนี้ก็ได�สร�างประเด็นและปCญหาข�ามชาติ
ตามมาด�วยเช�นกัน และเนื่องจากโลกาภิวัตน�เป8นกระบวนการท่ีซับซ�อนประเด็นและปCญหาข�ามชาตินี้
ก็จะมีความซํ้าซ�อนในตัวมันเองตามกระบวนการโลกาภิวัตน�ไปด�วย ซ่ึงการสร�างมิติท่ีเป8นเรื่องข�ามชาตินี้
ได�ทําให�อํานาจของรัฐชาติ (Nation-State) ถูกบ่ันทอนลงและทําให�รัฐชาติต�องมีการแปรรูปและ
ปรับตัวเองให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการของโลกาภิวัตน� ดังนั้น โลกาภิวัตน�จึงทําให�เกิด
การตั้งคําถามว�าเราควรจะมีการจัดการปกครองโลก คือ Global Governance นี้ใหม�อย�างไร 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2529 : อ�างถึงใน ม.ร.ว.พฤทธิสาณ และคณะ, 133-134) 

กล�าวคือ เป8นการคิดใหม�ทําใหม�กับการปกครองแบบเดิมท่ีอิงอยู�กับอํานาจหน�าท่ีท่ีเป8นทางการ
ของรัฐไปสู�การจัดการปกครอง โดยเป8นการจัดการปกครองที่มีเปVาหมายร�วมในลักษณะของอัตตา
ร�วมกันและกัน ซ่ึงจะมีตัวแสดงหลากหลายและหลายระดับเหตุที่การจัดการปกครองมีตัวแสดง
หลากหลายก็เพราะจะมีท้ังตัวแสดงซ่ึงเป8นผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเป8นท้ังรัฐและไม�ใช�รัฐ ไม�ว�าจะเป8น
องค�กรระหว�างประเทศท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม และท่ีหลายระดับ
ก็เพราะจะมีท้ังในระดับเหนือรัฐ ระดับรัฐ ทั้งนี้เพื่อให�สอดคล�องกับความซับซ�อนและการมีลักษณะ
ข�ามชาติของโลกาภิวัตน� (เอก ต้ังทรัพย�วัฒนา, 2547 : 225) 

คําว�า การบริหารจัดการท่ีดี หรือ ธรรมรัฐที่บางท�านเรียกว�าธรรมาภิบาลนั้น ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษว�า Good Governance ซ่ึงได�มีการพูดถึงแนวคิดนี้เป8นครั้งแรกในแวดวงของหน�วยงาน
ระหว�างประเทศท่ีมีหน�าท่ีให�ความช�วยเหลือในด�านการพัฒนาประเทศนับแต�ปลายคริสต�ศักราชท่ี 1980 
เป8นต�นมา ธนาคารโลกได�มีการใช�คําว�า Good Governance อย�างกว�างขวาง มูลจูงใจให�บุคคลเหล�านี้
หันมามองการบริหารจัดการท่ีดี คือ ความล�มเหลวของประเทศท่ีได�รับความช�วยเหลือในการพัฒนาประเทศ
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ตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศในกลุ�มลาตินอเมริกาและแอฟริกา ท้ังนี้
มุมมองดังกล�าวถือว�ารัฐบาลเป8นศูนย�กลางในการตัดสินใจ จึงมีการเรียกร�องให�มีการปรับปรุงแก�ไขระบบ
การบริหารงาน โครงสร�าง และระบบกฎเกณฑ�ท่ีมีความซับซ�อนของรัฐบาล เพ่ือเอ้ือต�อการนํานโยบาย
ลงสู�ข้ันของการปฏิบัติ นอกจากวงการราชการหรือรัฐบาลแล�ว คําว�า ธรรมรัฐยังมีใช�ในวงการบริหารงาน  
ภาคเอกชนอีกด�วย โดยกลุ�มนักบริหารและนักวิจัยขององค�กรระหว�างประเทศ ถือว�าเป8นการพัฒนาองค�
ความรู�ใหม�ในสาขาการบริหารรัฐกิจ และธุรกิจเอกชน ต�อมาได�มีการเสนอแนวคิดเรื่อง Good 
Governance ในธุรกิจเอกชนด�วย Good Governance เม่ือแรกๆ ในภาษาไทยได�ใช�คําว�าธรรมรัฐ 
โดยธีรยุทธ บุญมี เป8นผู�เริ่มใช�เป8นคนแรก ซึ่งในวงการราชการของไทยมีการอธิบาย Good 
Governance ว�าคือ �การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี� โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกาศใช�เพ่ือการบริหารราชการ 
ต้ังแต�วันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2544 : คํานํา) คําว�า 
Good Governance นี้ในภาษาไทยยังมีการใช�คําท่ีหลากหลายตามสภาพของกิจการและองค�กร เช�น 
ในวงการราชการใช� คําว�า �การบริหารจัดการท่ีดี� ในวงธุรกิจและประกอบการต�างๆ ภาคเอกชนใช�คําว�า 
�บรรษัทภิบาล� เป8นนักวิชาการบางกลุ�มใช�คําว�า �ธรรมรัฐ� และ �กลไกประชารัฐท่ีดี� เป8นต�น ในเรื่องนี้
ผู�วิจัยเห็นว�า คําว�า Good Governance เป8นคําเฉพาะท่ีใช�กันท่ัวไปอย�างกว�างขวาง เป8นคําสากลท่ี
องค�การต�างๆ ระหว�างประเทศใช�กันอยู�แล�ว โดยเฉพาะอย�างยิ่งในวงการบริหารงานการเงินการคลัง 
เป8นคําท่ีทุกคนเข�าใจตรงกันแล�วในภาษาอังกฤษ ดังนั้นในภาษาไทยจึงควรมีคําเดียวท่ีใช�ความหมาย
ตรงกับคํานี้เช�นกัน โดยองค�การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ให�ความสําคัญกับธรรมรัฐ 
เพราะเป8นหลักการพ้ืนฐานในการสร�างความเป8นอยู�ของคนในสังคมทุกประเทศให�มีการพัฒนาท่ีเท�าเทียมกัน
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การดําเนินการนี้ต�องเกิดจากความร�วมมือระหว�างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
กระจายอํานาจให�เกิดความโปร�งใส ธรรมรัฐ คือ การมีส�วนร�วมของประชาชน และสังคมอย�างเท�าเทียมกัน 
และมีคําตอบพร�อมเหตุผลท่ีสามารถชี้แจงกันได� (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544 : 7) 

การบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลได�นั้น 
การมีส�วนร�วมของข�าราชการตํารวจต�อการพัฒนาในด�านต�างๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเป8นอย�างยิ่ง  
ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเป8นของการบริหารดังกล�าว และจากการท่ีผู�วิจัยเป8นข�าราชการตํารวจ
ในสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ผู�วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความเหมาะสมใน
การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
เพ่ือใช�เป8นประโยชน�ในการศึกษาและการบริหารงานต�อไปในอนาคต 
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คําถามหลักของการวิจัย 

คําถามหลักของการวิจัยเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มี ดังนี้ 

การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง มีความเหมาะสม โดยรวมมากน�อยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค�ของการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมือง
ลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 2. เพ่ือศึกษาปCญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

จากการศึกษาและผลการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ทําให�ได�สมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้ 
 การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง มีความเหมาะสมโดยรวม อยู�ในระดับน�อย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการศึกษาไว� 5 ด�าน ดังนี้ 

1. ขอบเขตด�านเนื้อหา ได�แก� ศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

2. ขอบเขตด�านประชากร ได�แก� ข�าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 210 คน (ปeสํารวจ 2556) 

3. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี ได�แก� สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
4. ขอบเขตด�านระยะเวลา ได�แก� การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช�เวลาดําเนินการทั้งสิ้น 

จํานวน 8 เดือน ต้ังแต� เดือนมกราคม ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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5. ขอบเขตด�านรูปแบบการวิจัย ได�แก� การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ใช�รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) 
 

ประโยชน!ท่ีคาดว'าจะได)รับจากการวิจัย 

ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได�รับจากการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ดังนี้ 

1. ทําให�ทราบถึงระดับของความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

2. ทําให�ทราบถึงปCญหาข�อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

3.  นําข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยไปใช�เป8นข�อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาความเหมาะสม
ในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานต�อไป 

 

นิยามศัพท!เฉพาะ 

ความเหมาะสม หมายถึง ความสอดคล�อง พอเหมาะ พอดี ของการบริหารงานตามแบบธรรมา- 
ภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  

การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล หมายถึง การมุ�งเน�นการพัฒนาท่ีทุกฝlายต�องเข�ามามีส�วนร�วม
ท้ังในกระบวนการของร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ ร�วมแก�ไขปCญหา และร�วมกันรับผลที่เกิดขึ้นทั้งทางบวก
และทางลบ เพ่ือให�การบริหารเกิดความโปร�งใส โดยต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกฝlายในสังคมโดย
ยึด 6 หลัก ได�แก� หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ�มค�า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร�งใส 
และหลักการมีส�วนร�วม 

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง หมายถึง สถานีตํารวจภูธรในสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 5 กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง ต้ังอยู�เลขท่ี 97 ถนนจามเทวี ตําบลเวียงเหนือ อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  

ข�าราชการตํารวจชั้นประทวน หมายถึง ข�าราชการตํารวจท่ีไม�ใช�ข�าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ในสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
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บทที่ 2 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 
 
 

 การค�นคว�าอิสระครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ผู�ศึกษาจะได�นําเอาองค*ความรู�ต+างๆ 
ท่ีเก่ียวข�องมาใช�ประกอบการศึกษา อันจะนําไปสู+ความถูกต�องสอดคล�องกับหัวข�อที่ทําการศึกษา
อย+างชัดเจนและตรงประเด็นโดยจะแบ+งการศึกษาออกเป2น 4 หัวข�อตามลําดับ ดังนี้ 

1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง  
2. สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 
การศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเข�าใจแนวคิดเก่ียวกับ

การบริหารเป2นเบ้ืองต�นก+อน กล+าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย*เป2นสัตว*สังคม ซ่ึงหมายถึงมนุษย*โดยธรรมชาติ
ย+อมอยู+รวมกันเป2นกลุ+ม ไม+อยู+อย+างโดยเด่ียวแต+อาจมีข�อยกเว�นน�อยมากท่ีมนุษย*อยู+โดดเด่ียวตามลําพัง 
เช+น ฤษี การอยู+รวมกันเป2นกลุ+มของมนุษย*อาจมีได�หลายลักษณะและเรียกต+างกัน เป2นต�นว+า ครอบครัว 
(Family) เผ+าพันธุ* (Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) และประเทศ (Country) เม่ือมนุษย*
อยู+รวมกันเป2นกลุ+มย+อมเป2นธรรมชาติอีกท่ีในแต+ละกลุ+มจะต�องมี �ผู�นํากลุ+ม� รวมท้ังมี �แนวทางหรือ
วิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ+ม� เพ่ือให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย สภาพเช+นนี้ได�มีวิวัฒนาการ
ตลอดมาโดยผู�นํากลุ+มขนาดใหญ+ เช+น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปSจจุบันอาจเรียกว+า �ผู�บริหาร� 
ขณะท่ีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ+มนั้น เรียกว+า การบริหาร (Administration) หรือการบริหารราชการ  
(Public Administration) ด�วยเหตุผลเช+นนี้มนุษย*จึงไม+อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหาร
ราชการได�ง+าย และทําให�กล+าวได�อย+างม่ันใจว+า �ท่ีใดมีประเทศ ท่ีนั่นย+อมมีการบริหาร� 

คําว+า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท*มาจากภาษาลาติน �Administered� หมายถึง 
ช+วยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ*หรือมีความหมายใกล�เคียงกับ
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คําว+า �Minister� ซ่ึงหมายถึงการรับใช�หรือผู�รับใช� หรือผู�รับใช�รัฐ คือ รัฐมนตรีสําหรับความหมายด้ังเดิม
ของคําว+า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต+างๆ 

 
ส+วนคําว+า การจัดการ (Management) นิยมใช�ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงค*ใน

การจัดต้ังเพ่ือมุ+งแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum profits) สําหรับผลประโยชน*ท่ีจะ
ตกแก+สาธารณะถือเป2นวัตถุประสงค*รองหรือเป2นผลพลอยได� (By Product) เม่ือเป2นเช+นนี้จึงแตกต+าง
จากวัตถุประสงค*ในการจัดต้ังหน+วยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให�บริการสาธารณะท้ังหลาย (Public 
services) แก+ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว+าการบริหารจัดการ (Management 
Administration) เก่ียวข�องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช+นการนําแนวคิดผู�บริหารสูงสุด (Chief Executive 
Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช�ในวงราชการการบริหารราชการด�วยความรวดเร็ว การลดพิธีการ
ที่ไม+จําเป2นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด�วยการให�รางวัลตอบแทน เป2นต�น
นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได�เปdดโอกาสให�ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข�ามารับสัมปทานจากภาครัฐ 
เช+น ให�สัมปทานโทรศัพท*มือถือ การขนส+ง เหล�า บุหรี่ อย+างไรก็ดีภาคธุรกิจก็ได�ทําประโยชน*ให�แก+
สาธารณะหรือประชาชนได�เช+นกัน เช+น จัดโครงการคืนกําไรให�สังคมด�วยการลดราคาสินค�า ขายสินค�า
ราคาถูกหรือการบริจาคเงินช+วยเหลือสังคม  

การบริหาร บางครั้งเรียกว+า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ  
ของหน+วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ถ�าเป2นหน+วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน+วยงาน
และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวข�องกับคน สิ่งของและหน+วยงาน โดยครอบคลุม เรื่องต+างๆ เช+น (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหน�าที่ (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) 
(4) การบริหารท่ีเก่ียวข�องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองค*การ
(Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย* (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน 
(Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) เช+นนี้ 
เป2นการนํา �กระบวนการบริหาร� หรือ �ปSจจัยท่ีมีส+วนสําคัญต+อการบริหาร� ท่ีเรียกว+า แพ็มส*-โพสคอร*บ 
(PAMS-POSDCoRB) แต+ละตัวมาเป2นแนวทางในการให�ความหมาย 
           พร�อมกันนี้ อาจให�ความหมายได�อีกว+า การบริหารหมายถึง การดําเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานใดๆ 
ของหน+วยงานของรัฐ และหรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข�องกับ คน สิ่งของและหน+วยงาน โดยครอบคลุม
เรื่องต+างๆ เช+น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ* 
(Material) (4) การบริหารงานท่ัวไป (Management) (5) การบริหารการให�บริการประชาชน (Market) 
(6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข�อมูลข+าวสาร (Message) (8) การบริหารเวลา 
(Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เช+นนี้ เป2นการนํา �ปSจจัยท่ีมีส+วนสําคัญ
ต+อการบริหาร� ท่ีเรียกว+า 9M แต+ละตัวมาเป2นแนวทางในการให�ความหมาย 
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           การให�ความหมายทั้ง 2 ตัวอย+างที่ผ+านมานี้เป2นการนําหลักวิชาการด�านการบริหาร คือ 
�กระบวนการบริหาร� และ �ปSจจัยท่ีมีส+วนสําคัญต+อการบริหาร� มาใช�เป2นแนวทางหรือกรอบแนวคิด
ในการให�ความหมายซ่ึงน+าจะมีส+วนทําให�การให�ความหมายคําว+าการบริหารเช+นนี้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหารชัดเจน เข�าใจได�ง+าย เป2นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด�วย นอกจาก 
2 ตัวอย+างนี้แล�วยังอาจนําปSจจัยอ่ืนมาใช�เป2นแนวทางในการให�ความหมายได�อีก เป2นต�นว+า 3M ซ่ึง
ประกอบด�วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานท่ัวไป (Management) 
และ 5ป ซ่ึงประกอบด�วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ* 

เพ่ือช+วยเพ่ิมความเข�าใจการบริหารมากข้ึน จึงขอนําความหมายคําว+า การบริหารการจัดการ 
และการบริหารจัดการ มาแสดงไว�ด�วย เช+น 

สมพงศ* เกษมสินในปp พ.ศ. 2514 มีความเห็นว+า การบริหาร หมายถึงการใช�ศาสตร*และศิลปq
นําเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช+น คน เงินวัสดุสิ่งของ และการจัดการ                      
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เช+น POSDCoRB Model 
ให�บรรลุวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว�อย+างมีประสิทธิภาพ (สมพงศ* เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ*ครั้งท่ี 3, 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ*เกษมสุวรรณ, 2514), หน�า 13-14.) 

สมพงศ* เกษมสินในปp พ.ศ. 2523 กล+าวไว�ว+า คําว+า การบริหารนิยมใช�กับการบริหารราชการ
หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพท*บัญญัติว+า รัฐประศาสนศาสตร* (Public Administration) 
และคําว+า การจัดการ (Management) นิยมใช�กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว� สมพงศ* เกษมสิน ยังให�ความหมายการบริหารไว�ว+า การบริหารมีลักษณะเด+นเป2น
สากลอยู+หลายประการ ดังนี้ 

1. การบริหารย+อมมีวัตถุประสงค* 
              2. การบริหารอาศัยปSจจัยบุคคลเป2นองค*ประกอบ 
              3. การบริหารต�องใช�ทรัพยากรการบริหารเป2นองค*ประกอบพ้ืนฐาน 
              4. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป2นกระบวนการ 
              5. การบริหารเป2นการดําเนินการร+วมกันของกลุ+มบุคคล 
              6. การบริหารอาศัยความร+วมมือร+วมใจของบุคคล กล+าวคือ ความร+วมใจ (Collective 
Mind) จะก+อให�เกิดความร+วมมือของกลุ+ม (Group Cooperation) อันจะนําไปสู+พลังของกลุ+ม 
(Group Effort) ท่ีจะทําให�บรรลุวัตถุประสงค* 

7. การบริหารมีลักษณะการร+วมมือกันดําเนินการอย+างมีเหตุผล 
               8. การบริหารมีลักษณะเป2นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค* 

9. การบริหารไม+มีตัวตน (Intangible) แต+มีอิทธิพลต+อความเป2นอยู+ของมนุษย* (สมพงศ* 
เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ*ครั้งท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน�า 5-6.) 
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อนันต* เกตุวงศ*ในปp พ.ศ. 2523 ให�ความหมายการบริหาร ว+าเป2นการประสานความพยายาม
ของมนุษย* (อย+างน�อย 2 คน) และทรัพยากรต+างๆ เพ่ือทําให�เกิดผลตามต�องการ (อนันต* เกตุวงศ*, 
การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ*มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*, 2523 หน�า 27.) 

ไพบูลย* ช+างเรียนในปp พ.ศ. 2532 ให�ความหมายการบริหารว+า หมายถึงระบบท่ีประกอบไป
ด�วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว�อย+างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ไพบูลย* ช+างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร 
(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน*, 2532), หน�า 17.) 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ในปp พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะท่ีเป2นกระบวนการ โดยหมายถึง 
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติส+วนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เก่ียวข�องกับ
การนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท*รัฐประศาสนศาสตร* (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ*จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย, 2535), หน�า 8.) 

บุญทัน ดอกไธสง ในปp พ.ศ. 2537 ให�ความหมายว+า การบริหาร คือการจัดการทรัพยากร
ท่ีมีอยู+ให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคล องค*การ หรือประเทศ หรือ
การจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค*การ (บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค*การ (พิมพ*ครั้งที่ 4, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ*มหาจุฬาลงกรณ*ราชวิทยาลัย, 2537, หน�า 1.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณในปp พ.ศ. 2545 แบ+งการบริหาร ตามวัตถุประสงค*หลักของการจัดตั้ง
หน+วยงานไว� 6 ส+วน ดังนี้ 

ส+วนที่หนึ่ง การบริหารงานของหน+วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว+า การบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค*หลักในการจัดต้ัง คือการให�บริการสาธารณะ 
(Public Services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวกการรักษาความสงบเรียบร�อย ตลอดจน
การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป2นต�นการบริหารส+วนนี้เป2นการบริหารของหน+วยงานของ
ภาครัฐ (Public or Governmental Organization) ไม+ว+าจะเป2นหน+วยงานทั้งในส+วนกลาง 
ส+วนภูมิภาค และส+วนท�องถ่ินเช+น การบริหารงานของหน+วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
กรม หรือเทียบเท+าการบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน+วยการบริหารท�องถ่ิน
หน+วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน+วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป2นต�น 

ส+วนท่ีสอง การบริหารงานของหน+วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว+า การบริหาร ธุรกิจ (Business 
Administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน+วยงานของเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค*หลกั
ของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (Maximum Profits) ในการทําธุรกิจ 
การค�าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให�บริการเห็นตัวอย+างได�อย+างชัดเจนจากการบริหารงานของ บริษัท 
ห�างร�านและห�างหุ�นส+วนท้ังหลาย 
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ส+วนท่ีสาม การบริหารของหน+วยงานท่ีไม+สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental Organization) 
ซ่ึงเรียกย+อว+า หน+วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป2นการบริหารงานของหน+วยงานท่ีไม+แสวงหาผลกําไร 
(Non-profit Administration) มีวัตถุประสงค*หลักในการจัดต้ัง คือการไม+แสวงหาผลกําไร (Non-Profit) 
เช+นการบริหารของมูลนิธิและสมาคม 

ส+วนท่ีสี่ การบริหารงานของหน+วยงานระหว+างประเทศ (International Organization) 
มีวัตถุประสงค*หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ*ระหว+างประเทศ เช+นการบริหารงานของสหประชาชาติ 
(United Nations Organization) องค*การค�าระหว+างประเทศ (World Trade Organization) และกลุ+ม
ประเทศอาเซียน (ASEAN) 

ส+วนท่ีห�า การบริหารงานขององค*กรตามรัฐธรรมนูญการบริหารงานขององค*กรส+วนนี้เกิดข้ึน
หลังจากประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ได�กําหนดให�มีองค*กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช+น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
คณะกรรมการป{องกันและปราบปรามการทุจริตแห+งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ังและผู�ตรวจการแผ+นดิน
ของรัฐสภา เป2นต�น องค*กรดังกล+าวนี้ถือว+าเป2นหน+วยงานของรัฐเช+นกัน แต+มีลักษณะพิเศษ เช+น
เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล+าวและมีวัตถุประสงค*หลักในการจัดตั้งเพื่อปกป{อง
คุ�มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน+วยงาน
ของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

ส+วนท่ีหก การบริหารงานของหน+วยงานภาคประชาชนมีวัตถุประสงค*หลักในการจัดตั้งเพื่อ
ปกป{องรักษาผลประโยชน*ของประชาชนโดยส+วนรวมซึ่งเป2นประชาชนส+วนใหญ+ของประเทศและถูก
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช+น การบริหารงานของหน+วยงานของเกษตรกร กลุ+มผู�ใช�แรงงาน และกลุ+ม
ผู�ให�บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท�องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ฝรั่งเศส ญ่ีปุ}น และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ*โฟร*เพซ, 2545), หน�า 36-38.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปp พ.ศ. 2545 มีความเห็นว+า การบริหารในฐานะท่ีเป2นกระบวนการ 
หรือกระบวนการบริหาร เกิดได�จากหลายแนวคิด เช+น โพสคอร*บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ 
ลูเทอร* กูลิค (Luther Gulick)และ ลินดอลเออร*วิค (LyndallUrwick) ประกอบด�วยข้ันตอนการบริหาร 
7 ประการ ได�แก+ การวางแผน (Planning) การจัดองค*การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน  (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด�วย 
5 ประการ ได�แก+ การวางแผน (Planning) การจัดองค*การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) 
การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว+า พอคค* (POCCC) 
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท�องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
ญ่ีปุ}น และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ*โฟร*เพซ, 2545), หน�า 39.) 
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เฮอร*เบิร*ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล+าวถึง การบริหารว+า หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคล
ต้ังแต+ 2 คนข้ึนไป ร+วมกันดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค* (Herbert A. Simon, Administrative 
Behvior (New york : Macmillian, 1947), p. 3.) 

เฟรดเดอร*ริค ดับบลิว. เทเลอร* (Frederick W. Taylor) ให�ความหมายการบริหารไว�ว+า   
งานบริหารทุกอย+างจําเป2นต�องกระทําโดยมีหลักเกณฑ*ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะห*ศึกษาโดยรอบคอบ 
ท้ังนี้เพ่ือให�มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก+อให�เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน*สําหรับ
ทุกฝ}ายท่ีเก่ียวข�อง (Frederick W. Taylor อ�างถึงใน สมพงศ* เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ*ครั้งท่ี 7, 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน�า 27.) 
              ปpเตอร*เอฟ. ดรัคเกอร* (Peter F. Drucker) กล+าวว+า การบริหาร คือศิลปะในการทํางาน
ให�บรรลุเป{าหมายร+วมกับผู�อ่ืน การทํางานต+างๆ ให�ลุล+วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป2นผู�ทําภายในสภาพ
องค*การท่ีกล+าวนั้นทรัพยากรด�านบุคคลจะเป2นทรัพยากรหลักขององค*การท่ีเข�ามาร+วมกันทํางานใน
องค*การซ่ึงคนเหล+านี้จะเป2นผู�ใช�ทรัพยากรด�านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ* วัตถุดิบเงินทุน รวมท้ัง
ข�อมูลสนเทศต+างๆ เพ่ือผลิตสินค�าหรือบริการออกจําหน+ายและตอบสนองความพอใจให�กับสังคม 
(Peter F. Drucker อ�างถึงใน สมพงศ* เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ*ครั้งท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, 2523), หน�า 6.)  

แฮร*โรลด*คูนตซ* (Harold Koontz) ให�ความหมายของการจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน
ให�บรรลุวัตถุประสงค*ที่ตั้งไว�โดยอาศัยปSจจัยทั้งหลาย ได�แก+ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป2นอุปกรณ*
การจัดการนั้น (Harold Koontz อ�างถึงใน สมพงศ* เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ*ครั้งท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน�า 6.) 

ธงชัย สันติวงษ* ในปp พ.ศ. 2543 กล+าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว� 3 ด�าน คือ 
1) ในด�านท่ีเป2นผู�นําหรือหัวหน�างาน งานบริหารจัดการ หมายถึงภาระหน�าที่ของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเป2นผู�นําภายในองค*การ 
2) ในด�านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทํางานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร

ต+าง ๆ ในองค*การและการประสานกิจกรรมต+างๆ เข�าด�วยกัน 
3) ในด�านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต�องทําให�งานต+าง ๆ สําเร็จ

ลุล+วงไปด�วยดีด�วยการอาศัยบุคคลต+างๆ เข�าด�วยกัน (ธงชัย สันติวงษ*, องค*การและการบริหาร (พิมพ*
ครั้งท่ี 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2543), หน�า 21-22.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปp พ.ศ. 2548 กล+าวไว�ว+า การบริหารจัดการ (Management Administration) 
การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม�กระท่ังการบริหารการบริการ (Service 
Administration) แต+ละคํามีความหมายคล�ายคลึงหรือใกล�เคียงกันที่เห็นได�อย+างชัดเจนมีอย+างน�อย 
3 ส+วน คือ หนึ่ง ล�วนเป2นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน+วยงานของรัฐ และ/หรือเจ�าหน�าท่ี
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ของรัฐ นํามาใช�ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช+วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการสอง มีกระบวนการ
บริหารงานท่ีประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดําเนินงาน 
(Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และสามมีจุดหมายปลายทาง คือการพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางท่ีทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก�าวหน�าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน 
สําหรับส+วนท่ีแตกต+างกันคือ แต+ละคํามีจุดเน�นต+างกัน กล+าวคือการบริหารจัดการเน�นเรื่องการนําแนวคิด
การจัดการของภาคเอกชนเข�ามาใช�ในการบริหารราชการ เช+น การมุ+งหวังผลกําไร การแข+งขัน ความรวดเร็ว 
การตลาด การประชาสัมพันธ*การจูงใจด�วยค+าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป2นต�น 
ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให�ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน 
โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน+วยงานของรัฐส+วนการบริหาร
การบริการเน�นเรื่อง การอํานวยความสะดวกและการให�บริการแก+ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,
การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค*กรตามรัฐธรรมนูญและหน+วยงานของรัฐ 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ*นิติธรรม, 2548), หน�า 5.) 

สรุป การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย*ท่ีเป2นสัตว*สังคม
ซ่ึงจะต�องอยู+รวมกันเป2นกลุ+ม โดยจะต�องมีผู�นํากลุ+มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายใน
กลุ+มเพ่ือให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย  ซ่ึงอาจเรียกว+าผู�บริหารและการบริหาร ตามลําดับ 
ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ+มท่ีนั่นย+อมมีการบริหาร 

คําว+าการบริหารและการบริหารจัดการ รวมท้ังคําอ่ืนๆ อีก  เป2นต�นว+า การปกครอง (Government) 
การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (Development) หรือแม�กระท่ัง คําว+า การบริหาร
การบริการ (Service Administration) การบริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรู�ผิดรู�ชอบ (Consciousness 
Administration) การบริหารคุณธรรม (MoralityAdministration) และการบริหารการเมือง 
(Politics Administration) ท่ีเป2นคําในอนาคตที่อาจถูกนํามาใช�ได�คําเหล+านี้ ล�วนมีความหมาย
ใกล�เคียงกันข้ึนอยู+กับผู�มีอํานาจในแต+ละยุคสมัยจะนําคําใดมาใช�โดยอาจมีจุดเน�นแตกต+างกันไปบ�าง
อย+างไรก็ตาม ทุกคําท่ีกล+าวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล�วนหมายถึง (1) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน 
แนวทาง (Guideline) วิธีการ (Method) หรือมรรควิธี (Means) ใดๆ (2) ที่หน+วยงานของรัฐและ/
หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐนํามาใช�ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน (3) ตามวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว� (4) 
เพ่ือนําไปสู+จุดหมายปลายทาง (End หรือ Goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนกว+าเดิมเช+นมี
วัตถุประสงค*เพ่ือนําไปสู+จุดหมายปลายทางเบื้องต�น (Primary Goal) คือ ช+วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการหรือช+วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให�เป2นไปในทิศทางท่ีดีกว+าเดิม หรือมี
วัตถุประสงค*เพ่ือนําไปสู+จุดหมายปลายทางสูงสุด (Ultimate Goal) คือ การพัฒนาประเทศท่ีประเทศชาติ
และประชาชนอยู+เย็นเป2นสุขอย+างยั่งยืน เป2นต�น และทุกคําดังกล+าวนี้ อาจมองในลักษณะท่ีเป2นกระบวนการ 
(Process) ท่ีมีระบบและมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงานก็ได� 



8 

 

แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะเป2นการบริการประชาชนซ่ึงได�มีผู�นิยามความหมายไว�มากมาย ดังนี้ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538 : 1) กล+าวว+ากิจกรรมทุกประเภทไม+ว+าจะเป2นระดับใดหรือดําเนินการ

โดยหน+วยงานใดล�วนมาจากความคิดอันเป2นกรอบนําทางว+าควรจะทําอะไรเมื่อใดที่ไหนโดยใคร
การดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลเช+นกันเริ่มมาจากความคิดหรือเจตนารมณ*แล�วค+อยๆชัดเจนขึ้น
จนกลายเป2นกรอบกําหนดทิศทางและแนวทางดําเนินกิจกรรมต+างๆ ของรัฐบาลซ่ึงในความหมายกว�าง
ก็คือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายสาธารณะ (Public Policy) นั่นเอง 

นักรัฐศาสตร*ได�ให�คํานิยามหรือความหมายของนโยบายสาธารณะไว�มากมายสุดแท�แต+วัตถุประสงค*
และแนวทางในการศึกษาซ่ึงสามารถจําแนกได� 2 กลุ+มความหมายกล+าวคือ 

1. การพิจารณานโยบายสาธารณะในแง+ท่ีเป2นกิจกรรมของรัฐบาล (Activities) ซ่ึงลักษณะเช+นนี้
เรียกว+าเป2นความหมายแบบกว�างเช+น Thomas R.Dye ให�ความหมายว+านโยบายสาธารณะคือสิ่งใดก็ตาม 
ท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือเลือกท่ีจะไม+กระทํา Ira Sharkans อธิบายว+าเป2นกิจกรรมต+างๆ ท่ีรัฐบาล
จัดทําข้ึนเช+นการบริการสาธารณะการออกกฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายต+างๆ การควบคุมกิจกรรม
ของบุคคลหรือธุรกิจเอกชนการจัดพิธีกรรมอันถือว+าเป2นสัญลักษณ*ของสังคมหรือแต+การควบคุมกิจกรรม
ทางการเมืองอ่ืนๆ James E.Anderson ให�ความหมายว+าเป2นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนมา
เพ่ือสนองตอบต+อปSญหาต+างๆ ท่ีเกิดข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งคือแนวทางที่รัฐบาลหรือองค*กรของรัฐบาล
กําหนดข้ึนเพ่ือแก�ไขปSญหานั่นเองและความหมายของ David Easton (1971:180) ซ่ึงเป2นท่ีนิยมใน
การวิเคราะห*ระบบการเมืองคือการจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณค+าให�กับสังคมซ่ึงเป2นการเน�นการจัดสรรคุณค+า
ต+างๆ ของสังคมท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายหากผู�ใดไม+ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดและที่ว+าเพื่อสังคมใน
ความหมายก็คือรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรืองดเว�นท่ีจะกระทําตามค+านิยมและความเชื่อของตนท้ังนี้ 
ก็เพ่ือส+วนรวมและศุภชัย ยาวะประภาษ (2533 : 3-4) ได�ให�ความหมายโดยสรุปของนโยบายสาธารณะว+า 
�เป2นแนวทางในการดําเนินอยู+ในปSจจุบันและกิจกรรม ท่ีคาดว+าจะเกิดในอนาคตในทางปฏิบัติคือเป2น
ทางเลือกท่ีรัฐบาลได�กําหนดข้ึนเพ่ือแก�ไขปSญหา และทางเลือกนี้มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากน�อย
เพียงใดย+อมข้ึนอยู+กับผู�กําหนดทางเลือกและระดับความซับซ�อนของปSญหา� 

2. การใช�ความหมายนโยบายสาธารณะในแง+ท่ีเป2นแนวทางในการปฏิบัติงาน (Means) ของ
รัฐบาลซ่ึงเป2นความหมายที่แคบลงกว+าความหมายแรกเช+น Harold D.Lasswell และ Abraham 
Kaplan ให�ความหมายว+าเป2นแผนงานโครงการท่ีกําหนดข้ึนมาอันประกอบด�วยเป{าหมายคุณค+าและ
การปฏิบัติต+างๆ ส+วน Carl J.Friedrich อธิบายว+าเป2นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคลกลุ+มบุคคล
หรือของรัฐท่ีมุ+งความสําเร็จตามเป{าหมายและวัตถุประสงค*ท่ีได�มีการกําหนดไว� 

กล+าวโดยสรุปนโยบายสาธารณะ คือ นโยบายท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลซ่ึงอาจจะเป2นองค*กร
หรือตัวบุคคลท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต�ระบบการเมืองนั้นๆ ท้ังนี้นโยบายสาธารณะ
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จะครอบงําต้ังแต+สิ่งท่ีรัฐบาลต้ังใจว+าจะกระทําหรือไม+กระทําการตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ+งสรร
ทรัพยากรหรือคุณค+าต+างๆ ในสังคมกิจกรรมหรือการกระทําต+างๆ ของรัฐบาลรวมถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ*ท่ีเกิดข้ึนจริงอันเป2นสิ่งท่ีเกิดข้ึนติดตามมาจากการดําเนินงานของรัฐบาล 

องค#ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
Line burry (อ�างในสมพร เฟ��องจันทร*, 2539: 16) กล+าวว+านโยบายสาธารณะเป2นแนวทาง

ปฏิบัติท่ีมีขอบเขตครอบคลุมอย+างกว�างขวางต้ังแต+การกําหนดนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติจนถึง
การประเมินผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน Line burry กล+าวว+ามีการจําแนกออกเป2น 5 ประการดังนี้ 

1. นโยบายต�องมีวัตถุประสงค*ท่ีแน+นอนวัตถุประสงค*นี้จําเป2นต�องมีอยู+เสมอและมุ+งก+อให�เกิด
ประโยชน*ต+อประเทศชาติเป2นส+วนรวม 

2. ต�องมุ+งเสนอข้ันตอนของพฤติกรรมอันเป2นส+วนของแผนงานท่ีต�องการให�เกิดข้ึน 
3. นโยบายนั้นๆ ต�องกําหนดการกระทําต+างๆท่ีต�องเลือกนํามาปฏิบัติและการปฏิบัติดังกล+าว

นี้จําเป2นต�องให�สอดคล�องท้ังเง่ือนเวลาและสถานท่ี 
4. นโยบายต�องมีการประกาศให�บุคคลท่ัวไปรับรู�หรือรับทราบซ่ึงการประกาศดังกล+าวอาจ

ออกมาในรูปจัดการพิมพ*อย+างเป2นงานเป2นการแถลงต+อรัฐสภาหรือการแถลงข+าวผ+านทางสื่อมวลชน 
เป2นต�น 

5. นโยบายต�องมีการดําเนินการปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนของการกระทําท่ีได�ตัดสินใจไว�แล�ว 
แนวทางศึกษานโยบายสาธารณะ 
Hogwood และ Gunn (อ�างในสมพร เฟ��องจันทร*, 2539 : 7 - 8) ได�อธิบายการศึกษาการกําหนด

นโยบายสาธารณะว+ามีแนวทางจํานวน 6 แนวทาง ดังนี้ 
1.  การศึกษาเนื้อหาของนโยบาย (Policy Content) เป2นลักษณะพิเศษของการศึกษานโยบาย 

ทางสังคมและการบริหารจุดเน�น คือดูท่ีมาจุดมุ+งหมายและการดําเนินงานของนโยบายอย+างหนึ่งอย+างใด 
เช+น การเคหะ การศึกษาสาธารณสุข เป2นต�น การศึกษาแบบนี้ช+วยให�ผู�กําหนดนโยบายมีข�อมูล
ในแต+ละด�านได�สมบูรณ* อย+างไรก็ตามการศึกษาเช+นนี้มักจะเป2นการศึกษารายกรณีและเป2นการศึกษา
ในแบบพรรณนาความเป2นหลัก 

2.  การศึกษากระบวนการของนโยบาย (Policy Process) เป2นการศึกษาเพ่ือดูว+าแท�ท่ีจริงแล�ว 
การกําหนดนโยบายนั้นมีกระบวนการจัดทําอย+างไรใครเป2นผู�มีส+วนเก่ียวข�องในแต+ละข้ันตอนแต+ละข้ันตอนนั้น
ต�องทําอะไรบ�างไปเก่ียวข�องกับส+วนใดของสังคมนั้นๆ รวมท้ังผลสําเร็จท่ีต�องการมีอะไรบ�าง การศึกษา
ในแนวนี้อาจมีความพยายามให�ได�ข�อสรุปท่ีใช�เป2นการอธิบายโดยท่ัวไป (Generalization) แต+ส+วนมาก
จะเป2นการศึกษาแบบพรรณนาเป2นหลักนั่นคือมุ+งอธิบายธรรมชาติของการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ว+าเป2นอย+างไร 
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3.  การศึกษาผลผลิตของนโยบาย (Policy Output) คือความพยายามแสวงหาการกําหนด
แบบแผนของการใช�จ+ายหรือดัชนีของผลผลิตของนโยบายโดยท่ัวไปการศึกษาแนวนี้มักนําเอาเครื่องมือ
ทางสถิติต+างๆ มาใช�กับตัวแปรทางนโยบายไม+ว+าตัวแปรนั้นๆ จะเป2นตัวแปรทางด�านเศรษฐกิจทางสังคม
หรือทางการเมืองก็ตาม 

4.  การศึกษาด�านการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) กล+าวคือ เพ่ือเป2นการประเมิน
แต+ละนโยบายนั้นได�บรรลุจุดมุ+งหมายท่ีกําหนดหรือท่ีวางไว�เพียงใดการประเมินนโยบายนับว+าเป2น
สาขาหนึ่งของการศึกษานโยบายสาธารณะท่ีได�รับความสนใจและศึกษาอย+างกว�างขวางจุดหมายหลัก
ก็คือความพยายามท่ีจะปรับปรุงความเข�าใจของคนเราต+อปSจจัยท่ีเป2นตัวก+อรูปของนโยบายรวมท้ัง
ข�อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเป2นต+อการกําหนดนโยบายในอนาคตดังนั้นการผลิตข�อมูลและข+าวสารท่ีได�จากการ
ประเมินนโยบายจึงเป2นส+วนสําคัญในกระบวนการนโยบายโดยเฉพาะอย+างยิ่งการกําหนดนโยบาย
ใหม+ๆ นอกจากนี้การประเมินนโยบายยังแตกต+างจากการศึกษาเนื้อหาของนโยบายอยู+หลายมุม เช+น 
ประเมินเพ่ือประมวลข�อมูลและข+าวสารสําคัญการกําหนดนโยบายใหม+ข�อมูลสําหรับการตัดสินใจและ
ข�อเสนอแนะนโยบายเผื่อเลือกในขณะท่ีการดูเนื้อหาของนโยบายนั้นมุ+งอธิบายนโยบายท่ีเป2นอยู+หรือ
ใช�อยู+เป2นหลัก 

5.  การศึกษาการผลักดันกระบวนการกําหนดนโยบาย (Process Advocacy) ในส+วนนี้
นักวิชาการไม+เพียงแต+จะทําความเข�าใจกระบวนการกําหนดนโยบายเท+านั้นแต+ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง             
อีกด�วยโดยเน�นให�กระบวนการกําหนดนโยบายเป2นไปในด�านนําเอาแนวทางแบบใดแบบหนึ่งมาใช�
รวมถึงวิธีการและเทคนิคท่ีใช�ด�วยนั่นคือมุ+งไปท่ีคําถามว+าจะสมควรกําหนดนโยบายอย+างไรมากไปกว+า
การท่ีกําหนดควรเป2นแบบใด 

6.  การผลักดันนโยบาย (Policy Advocacy) คือการใช�พลังต+างๆ เพ่ือให�ปSญหานโยบายนั้นๆ
ได�รับการบรรจุเพ่ือกําหนดเป2นนโยบายอาจเป2นนักวิชาการที่สวมบทบาทนี้หรือไม+ก็นักการเมือง
มาสวมบทบาทนักวิเคราะห*นโยบายแน+นอนว+าบทบาทของท้ังสองกลุ+มนี้ค+อนข�างจะถูกโต�แย�งได�มาก
เพราะอาจชี้ว+าการผลักดันนโยบายท่ีมีการวางแนวทางไว�ล+วงหน�ามาก+อนแล�ว 

การกําหนดนโยบายสาธารณะในความหมายแบบกว�าง หมายถึง การที่รัฐบาลตัดสินใจและ
พูดว+าจะกระทําอย+างใดอย+างหนึ่งเพื่อแก�ไขปSญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยการตัดสินใจและการพูดนั้น
อาจกระทําอย+างเป2นระบบหรือไม+ก็ได�กรณีที่ทําอย+างเป2นระบบย+อมเป2นเรื่องที่เกี่ยวข�องกับ
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการทางการเมืองส+วนในความหมายท่ีแคบลงมา YehezkelDror 
ซึ่งเป2นผู�ริเริ่มแนวคิดที่ว+าการกําหนดนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจนโยบายหัวใจสําคัญ
ของการกําหนดนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจ (Decision Making) ดังนั้นกระบวนการกําหนด
นโยบายสาธารณะจึงเป2นกระบวนการท่ีคล�ายคลึงกับการตัดสินใจส+วน Charles E.Lindblom ได�ให�
ความคิดว+า การกําหนดนโยบายสาธารณะเป2นกระบวนการทางการเมืองเป2นการต+อสู�ของกลุ+ม 
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ผู�มีความคิดขัดแย�งในบางกรณีเป2นเรื่องของการต+อรองและหาลู+ทางในการตกลงประนีประนอมกัน
ระหว+างกลุ+มอิทธิพลหรือศูนย*รวมอํานาจต+างๆ ในระบบการเมือง 

แม�ว+าการนิยามความหมายของการกําหนดนโยบายสาธารณะอย+างกว�างจะสะท�อนให�เห็น
ความจริงของการกําหนดนโยบายในหลายระดับและบ+อยครั้งท่ีการกําหนดนโยบายเหล+านั้นเป2นไป
ตามวิจารณญาณของผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายแต+โดยท่ีปSจจุบันนี้อิทธิพลท่ีปSจจัย
สภาพแวดล�อมต+างๆ มีต+อการกําหนดนโยบายนั้นมีมากข้ึนการกําหนดนโยบายตามความหมายกว�าง
จึงไม+อาจเป2นหลักประกันความถูกต�องเหมาะสมของนโยบายได�ดังนั้นปSจจุบันความสนใจในการศึกษา
ผู�กําหนดนโยบาย (Policy Maker) มีมากข้ึนด�วยความหวังว+าจะมีส+วนช+วยให�การตัดสินตกลงใจยึดถือ
แนวทางท่ีมีเหตุผลมากข้ึนความพยายามในการมองหาวิธีการท่ีจะช+วยให�การกําหนดนโยบายของรัฐ
บรรลุเป{าหมายในการท่ีจะตอบสนองของสังคมด�วยการใช�กลไกหลายอย+างท่ีมีอยู+มาใช�ให�เป2น
ประโยชน*และสอดคล�องกับคุณค+าต+างๆ ของสังคม 

ในการกําหนดนโยบายผู�มีอํานาจหน�าที่ไม+ว+าจะเป2นระดับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท�องถิ่น
อาจเป2นผู�กําหนดข้ึนมาเองก็ได�ในลักษณะเช+นนี้เรียกว+าเป2นการกําหนดนโยบายจากเบ้ืองบนลงสู+ล+าง 
(Top - Down) ในอีกลักษณะหนึ่งอาจมอบหมายลงไปให�หน+วยงานของระบบราชการในระดับต+างๆ 
เป2นผู�จัดทําและเสนอแนะขึ้นมาตามลําดับขั้นจนถึงผู�มีอํานาจหน�าที่ในการกําหนดนโยบายนั้นๆ 
ลักษณะเช+นนี้เป2นการกําหนดนโยบายจากเบ้ืองล+างสู+เบ้ืองบน (Bottom - Up) นอกจากนี้ยังอาจจัดต้ัง
หน+วยชํานาญการพิเศษข้ึนทําหน�าท่ีในการจัดทําข�อเสนอนโยบายเพ่ือการตัดสินใจก็ได� 

นอกเหนือไปจากข�างต�นแล�วผู�วิจัยขอนําเอาแนวคิดว+าด�วยการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงถือเป2น
ข้ันตอนสําคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะมากล+าวถึงนั้นเพราะถึงแม�จะมีนโยบายท่ีดีและ
ผ+านการกําหนดมาอย+างถูกต�องตามหลักวิชาก็ตามแต+หากนํานโยบายไปปฏิบัติแล�วประสบความล�มเหลว
ก็ย+อมไม+เกิดประโยชน*อันใดแต+กลับจะทําให�ต�องสูญเสียทรัพยากรต+างๆ ของประเทศและยังส+งผลเสีย
ต+อผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝ}ายไม+ว+าจะเป2นประชาชนหรือข�าราชการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติรวมถึงฝ}ายการเมือง 
ท่ีเป2นผู�กําหนดนโยบายนั้นด�วยซึ่งในปSจจุบันการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงได�รับความสําคัญและ
ความสนใจมากข้ึนในการทําความเข�าใจเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัตินี้มีประเด็นต+างๆ ท่ีน+าสนใจ 
ดังนี้ 

1)  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) มีนักวิชาการหลายท+าน
ได�ให�ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เช+น 

อีสตัน (อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ*, 2543 : 13) กล+าวว+า นโยบายสาธารณะ หมายถึง
อํานาจในการจัดสรรค+านิยมของสังคมท้ังมวลและผู�มีอํานาจในการจัดสรรก็คือรัฐบาลและสิ่งท่ีรัฐบาล
ตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม+กระทําเป2นผลมาจากการจัดสรรค+านิยมของสังคม 
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ไดย* (อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ*, 2543 : 6) กล+าวว+า นโยบายสาธารณะคือสิ่งท่ีรัฐบาลเลือก
ท่ีจะกระทําจะครอบคลุมในกิจกรรมต+างๆ ท้ังหมดของรัฐบาลท้ังกิจกรรมท่ีเป2นกิจวัตรและกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในบางโอกาสอาทิเช+น การควบคุมความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในสังคมและความพยายามในการขจัด
ความขัดแย�งกับสังคมอ่ืนๆเป2นต�นและมีวัตถุประสงค*ให�กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําบรรลุ
เป{าหมายด�วยดีในการให�บริการแก+สมาชิกในสังคม 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538: 4 - 5) กล+าวว+า นโยบายสาธารณะคือแนวทางการดําเนินกิจกรรม
ของรัฐบาล 

ขัตติยา กรรณสูต (2527 : 56) ได�ให�ความหมายว+า การนํานโยบายไปปฏิบัติเป2นการนํานโยบาย
ไปดําเนินการเพ่ือให�เกิดผลท่ีเป2นรูปธรรมมากข้ึนตามข้ันตอนต+างๆ คือในรูปของแผน (Plan) แผนงาน 
(Program) โครงการ (Project) ท่ีจะต�องแจกแจงรายละเอียดออกเป2นงาน (Task) หรือกิจกรรมต+างๆ 
(Activities) ซ่ึงเม่ือนํามาประมวลกันแล�วย+อมจะก+อให�เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค*และเป{าหมาย
ในแต+ละข้ันตอนด�วยจึงจะถือว+ามีประสิทธิผล 

สําหรับในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติได�ว+า 
การนํานโยบายไปปฏิบัติคือการท่ีองค*การบุคคลหรือกลุ+มบุคคลท่ีรับผิดชอบสามารถนําและกระตุ�นให�
ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค*
ของนโยบายท่ีระบุไว�หรือไม+แค+ไหนเพียงใดหรือกล+าวอีกนัยหนึ่งคือ ความสามารถที่จะผลักดัน
การทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดให�บรรลุผลลัพธ*ท่ีตั้งไว� 

แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
การให�บริการสาธารณะถือเป2นภารกิจสังคมของรัฐที่ต�องจัดให�มีและให�บริการอย+างทั่วถึง

ข�าราชการจึงเป2นกลไกที่สําคัญที่จะนําบริการสาธารณะไปสู+ประชาชนข�าราชการจึงเป2นตัวจักร
ท่ีสําคัญถ�าเปรียบระบบการบริหารราชการกับการค�าแล�วรัฐบาลจะเปรียบเสมือนผู�ขายบริการ
ซ่ึงผู�ท่ีมาขอรับบริการก็คือประชาชนนั่นเอง 

ประยูร กาญจนดุล (2538 : 108) กล+าวว+า บริการสาธารณะหมายถึงกิจการท่ีอยู+ในความอํานวยการ
หรืออยู+ในความควบคุมของฝ}ายปกครองท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือสนองความต�องการส+วนรวม
ของประชาชน 

นันทวัฒน* บรมานันท* (2543 : 28) กล+าวว+าบริการสาธารณะนั้นจะต�องประกอบด�วยเง่ือนไข 2 
ประการ คือ 

1. กิจกรรมที่ถือว+าเป2นบริการสาธารณะต�องเป2นกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับนิติบุคคล ได�แก+
กิจกรรมท่ีรัฐองค*กรปกครองส+วนท�องถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจเป2นผู�ดําเนินการเองและยังหมายความรวมถึง
กรณีท่ีรัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให�เอกชนเป2นผู�ดําเนินการด�วย 
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2. เป2นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค*เพ่ือประโยชน*สาธารณะและตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน 

สิริพร มณีภัณฑ* (2538 : 4) กล+าวว+า บริการสาธารณะ หมายถึง องค*กรที่มีขึ้นเพื่อสนอง
ความต�องการส+วนรวมของประชาชนหรือทําให�เกิดความสะดวกสบายในการอยู+ร+วมกันในชุมชนเช+น 
องค*การรถไฟองค*การแก�สหรือองค*การขนส+งสาธารณะ เป2นต�น โดยองค*การดังกล+าวมุ+งเน�นภาระของ
ฝ}ายปกครองท่ีจะต�องดําเนินการจัดทําในฐานะรัฐสวัสดิการและมีรูปแบบในการจัดทําท่ีแตกต+างกันไป
ตามลักษณะของงานท่ีองค*กรฝ}ายปกครองนั้นๆ รับผิดชอบโดยมีกฎหมายรองรับเพ่ือประโยชน*มหาชน
หรือประโยชน*สาธารณะ 

กล+าวโดยสรุปการพิจารณานิยามและความหมายของคําว+า �บริการสาธารณะ� จะต�องพิจารณา
จากองค*ประกอบ 2 ประการคือ 

1. บริการสาธารณะเป2นกิจการท่ีอยู+ในความอํานวยการหรือความควบคุมของฝ}ายปกครอง
ลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของบริการสาธารณะคือต�องเป2นกิจการที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อสนองความต�องการ
ส+วนรวมของประชาชนซ่ึงก็คือเป2นกิจการท่ีอยู+ในความอํานวยการของรัฐแต+เนื่องจากปSจจุบันภารกิจ
ของรัฐมีมากข้ึนกิจกรรมบางอย+างต�องใช�เทคโนโลยีในการจัดทําสูงใช�เงินลงทุนสูงและรัฐไม+มีความพร�อม
จึงต�องมอบให�บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเป2นหน+วยงานของรัฐหรือเอกชนเป2นผู�ดําเนินการซ่ึงเม่ือรัฐมอบหน�าท่ี
ในการจัดทําบริการสาธารณะให�บุคคลอ่ืนดําเนินการจัดทําแล�วบทบาทของรัฐในฐานะผู�จัดทําหรือ
ผู�อํานวยการก็จะเปลี่ยนไปเป2นผู�ควบคุมโดยรัฐจะเป2นผู�ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะควบคุม
ความปลอดภัยรวมทั้งควบคุมค+าบริการทั้งนี้เพื่อให�ประชาชนได�รับประโยชน*ตอบแทนมากที่สุด
และเดือดร�อนน�อยท่ีสุด 

2. บริการสาธารณะจะต�องมีวัตถุประสงค*เพ่ือสาธารณะประโยชน*โดยความต�องการส+วนรวม
ของประชาชนอาจแบ+งได�เป2น 2 ประเภท คือ ความต�องการท่ีจะมีชีวิตอยู+อย+างสุขสบายและความต�องการ
ท่ีจะอยู+อย+างปลอดภัยดังนั้นบริการสาธารณะท่ีรัฐจัดทําจึงต�องมีลักษณะที่สนองความต�องการของ
ประชาชนท้ังสองประการดังกล+าวกิจการใดท่ีรัฐเป2นว+ามีความจําเป2นต+อการอยู+อย+างปลอดภัยหรือ
การอยู+อย+างสุขสบายของประชาชนรัฐก็จะต�องเข�าไปจัดทํากิจการนั้นและนอกจากนี้ในการจัดทํา
บริการสาธารณะของรัฐ รัฐไม+สามารถจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน*ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือกลุ+มหนึ่งกลุ+มใดได�รัฐจะต�องจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประชาชนทุกคนอย+างเสมอภาคและ
เท+าเทียมกัน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป2นคําท่ีถูกนํามาใช�กันอย+าง

แพร+หลาย จากการประมวลเอกสาร พบว+า มีผู�ให�ความหมายเก่ียวกับคําท้ังสอง ไว�ในความหมายต+างๆ 
ดังนี้ 



14 

 

ความหมายของประสิทธิภาพ Millet, (อ�างถึงใน แสวง รัตนมงคลมาศ,  2514 : 99) ได�ให�
ทัศนะเก่ียวกับ ประสิทธิภาพว+า (Efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก+อเกิดความพึงพอใจ              
แก+มวลมนุษย* และได�รับผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้นด�วย (Human Satisfaction and Benefit 
Produced) 

Simon, (อ�างถึงใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514 : 99) ให�ทัศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพไว�
คล�ายคลึงกัน คือ ถ�าพิจารณาว+างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดให�ดูจากความสัมพันธ*ระหว+างปSจจัยนําเข�า 
(Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีได�รับออกมาเพราะฉะนั้น ตามทัศนะนี้ประสิทธิภาพนี้จึงเท+ากับ
ผลผลิตลบด�วยปSจจัยนําเข�าและถ�าเป2นการบริหาร ราชการและองค*กรของรัฐก็ควรบวกความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการ (Satisfaction) เข�าไปด�วย ซ่ึงอาจเขียนเป2นสูตร ดังนี้ 

 
               E = (0-1) + S 
              E = EFFICIENCY คือ ประสิทธิภาพของงาน 
               0 = OUTPUT คือ ผลผลิตหรืองานท่ีได�รับออกมา 
               I = INPUT คือ ปSจจัยนําเข�าหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช�ไป 
              S = SATISFACTION คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา 
 
              ประสิทธิภาพในวงการธุรกิจ หมายถึง การจัดการท่ีได�รับผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับ               
การบริหารงานราชการในทางปฏิบัติวัดประสิทธิภาพได�ยากมากวิธีวัดประสิทธิภาพ ในวงราชการจึงหมายรวมถึง
ผลการปฏิบัติงานท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นประสิทธิภาพในทางราชการจะต�องพิจารณาถึง
คุณค+าทางสังคมจึงไม+จําเป2นต�องประหยัดหรือมีกําไร เพราะงานบางอย+างถ�าจะทําอย+างประหยัด 
อาจไม+มีประสิทธิภาพก็ได� (อุทัย หิรัญโต, 2525 : 123) 
             ประสิทธิภาพ หมายถึง การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ีก+อให�เกิดผลได�สูงสุด
โดยท่ีผลผลิตท่ีมีมูลค+าสูงกว+าของทรัพยากรท่ีใช�ไป (ธงชัย สันติวงษ* และ ชัยยศ สันติวงษ*, 2535 : 314) 

             ประสิทธิภาพ เป2นสิ่งที่บ+งบอกผลงานของคนงาน (ปฏิบัติงาน) ในช+วงระยะเวลาหนึ่ง 

ซ่ึงใช�เป2นเครื่องวัดว+ามีการใช�ทรัพยากรขององค*กรหรือหน+วยงานเหมาะสมเพียงไร (วิทยากร เชียงกูล, 
2540 : 173) 
             ประสิทธิภาพ ถือว+าเป2นส+วนหนึ่งของประสิทธิผล มีความสัมพันธ*กับประสิทธิผลการวัด
ประสิทธิภาพโดยท่ัวไปจะวัดเป2นอัตราส+วนของผลผลิตต+อปSจจัยนําเข�าในการผลิตหรือค+าใช�จ+ายต+อ
หน+วยและมักเป2นเรื่องเศรษฐกิจ เกณฑ*การวัดประสิทธิภาพแบบนี้ อาจคลาดเคลื่อนได�เพราะไม+ได�
คํานึงถึงด�านคุณภาพแต+คํานึงถึงปริมาณในรูปของกําไรหรือผลผลิตสูงสุดเพียงด�านเดียว ดังนั้น  
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การวัดประสิทธิภาพจึงต�องวัดความแตกต+างด�านคุณภาพของผลผลิตด�วย (จินดาลักษณ* วัฒนสินธุ*, 
2530 : 70) 

ปNจจัยในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ 
ปSจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพนั้น สมยศ นาวีการ (2544  : 14) กล+าวว+า 

มีปSจจัย 7 ประการท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค*การ คือ 
1. กลยุทธ* (Strategy) คือ กลยุทธ*เก่ียวกับการกําหนดภารกิจการพิจารณาจุดอ+อน จุดแข็ง

ภายในองค*การ โอกาส และอุปสรรคภายนอก 
2. โครงสร�าง (Structures) โครงสร�างขององค*การท่ีเหมาะสมจะช+วยในการปฏิบัติงาน 
3. ระบบ (Systems) ระบบขององค*การท่ีจะบรรลุเป{าหมาย 
4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารเพ่ือบรรลุเป{าหมายขององค*การ 
5. บุคลากร (Staff) ผู�ร+วมองค*การ 
6. ความสามารถ (Skill) 
7. ค+านิยม (Shared Values) ค+านิยมร+วมของคนในองค*การ 
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารองค#กร 
ในการศึกษาเรื่องนี้ผู�ศึกษามุ+งหมายท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารองค*การซ่ึงความหมาย

ของการบริหารองค*การท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ได�มีนักวิชาการหลายท+านได�กล+าวไว� ดังนี้ 
โธมัส เจ. แอชชิสัน (Thomas J. Atchison) กล+าวไว�ว+า การบริหาร หมายถึง ชุดกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

เพ่ือสนับสนุนและดําเนินการให�งานบรรลุเป{าหมาย สตีเฟน พีรอบบินส* (Stephen P. Robbins) และ 
เอ็ดวิน บี. ฟลิปโป (Edwin B. Flippo) ได�เสนอแนวคิดการบริหารคล�ายกันว+า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการของแต+ละบุคคล ท่ีร+วมกันทํากิจกรรมให�สมบูรณ*อย+างมีประสิทธิภาพ (อ�างถึงใน สุจินต* 
ธารายุทธ, 2537 : 11) 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ และ อิสระ สุวรรณบล (2514 : 6-7) ได�ให�ความหมายไว�ว+า การบริหาร
เป2นเรื่องของ การจัดการการปฏิบัติภารกิจ การอํานวยการในองค*การ ส+วน สมพงษ* เกษมสิน กล+าวว+า 
การบริหารงานเป2นการใช�ศาสตร*และศิลปqท่ีนําเอาทรัพยากรทางการบริหารมาประกอบตามกระบวน 
การบริหารให�บรรลุวัตลุประสงค*ท่ีไค�กําหนดไว�อย+างมีประสิทธิภาพ 

ณรงค* และ เฟ��องฟ{า นันทวรรธนะ (2536 : 5-6) ไค�ให�ความหมายท่ีคล�ายกันว+า การบริหาร
หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคคลต้ังแต+ 2 คนข้ึนไปท่ีร+วมกันทํางาน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค*ของ
องค*การตามเป{าหมาย 3 ประการ คือ 

1. การมีวัตถุประสงค*หรือเป{าหมายท่ีแน+นอน 
2. มีทรัพยากรในการบริหาร 
3. มีการประสานงานระหว+างกันหรือมีปฏิกิริยาร+วมกัน 
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ส+วนคําว+า "ประสิทธิภาพ" นั้นพจนาบุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2538, 510) 
ได�ให�ความหมายว+า �ประสิทธิภาพ� เป2นความสามารถท่ีทําให�เกิดผลในการทํางาน นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการบางท+านไค�ให�ความหมายไว� ดังนี้ 

ฮาโรลด*  คูนส* (Harold Koontz) ชี้ให�เห็นว+า "ประสิทธิภาพ" หมายถึง ความสําเร็จของเป{าหมาย
ท่ีตั้งไว�ด�วยการใช�ทรัพยากรท่ีน�อยท่ีสุด (อ�างถึงใน สมยศ ศรีสมวงค*, 2537 : 10) 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน* (อ�างถึงใน สมยศ ศรีสมวงค*, 2537 : 10) กล+าวว+า �ประสิทธิภาพ� 
หมายถึง สภาพการดําเนินงานท่ีได�ผลตามวัตถุประสงค*โดยใช�เวลาและการลงทุนน�อยท่ีสุด 

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล+าว สรุปได�ว+า การคําเนินงานขององค*การท่ีมี ประสิทธิภาพนั้น
หมายถึง การทํางานท่ีได�ผลตามวัตลุประสงค*โดยใช�เวลาและการลงทุน ท่ีน�อยท่ีสุดองค*กรใดก็ตาม              
ท่ีดําเนินงานจนบรรลุวัตอุประสงค*โดยใช�ทรัพยากรน�อย ท่ีสุดองค*การนั้นย+อมได�ชื่อว+า เป2นองค*กรท่ี
ทํางานได�อย+างมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดเรื่องปNจจัยท่ีมีผลตPอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สําหรับแนวคิดเรื่องปSจจัยท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพหรือปSจจัยท่ีมีผลต+อ

การปฏิบัติงานนั้น มีนักทฤษฎีหลายท+านได�ทําการศึกษาและสรุปเป2นปSจจัยสําคัญๆ ท่ีน+าสนใจ ดังนี้ 
Becker and Neuhauser (1975 อ�างถึงใน โสฬส ปSญจะวิสุทธ*, 2541) ได�เสนอ ตัวแบบจําลอง

เก่ียวกับประสิทธิภาพขององค*กร (Model of Organization Efficiency) โดยกล+าวว+า ประสิทธิภาพ
ขององค*กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช+น คนเงิน วัสดุ ท่ีเป2นปSจจัยนําเข�า และผลิตผลของ
องค*กรคือการบรรลุเป{าหมายแล�วองค*กรในฐานะที่ เป2นองค*กรในระบบเปdด (Open System) ยังมี
ปSจจัยประกอบอีกดงแบบจําลองในรูป สมมติฐานซ่ึงสามารถสรุปได� ดังนี้ 

1. หากสภาพแวดล�อมในการทํางานขององค*กรความซับซ�อนตํ่า (Low Task Environment 
Complexity) หรือมีความแน+นอน (Certainly) มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององค*กร
อย+างละเอียดถ่ีถ�วน แน+ชัดจะนําไปสู+ความมีประสิทธิภาพขององค*กรมากกว+าองค*กรท่ีมีสภาพแวดล�อม
ในการทํางานยุ+งยากซับซ�อนสูง (High- Task Environment Complexity) หรือมี ความไม+แน+นอน 
(Uncertainly) 

2. การกําหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการทํางานท่ีมองเห็นได�มีผลทําให�ประสิทธิภาพ
มากข้ึนด�วย 

3.  ผลการทํางานท่ีมองเห็นได�สัมพันธ*ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4. หากพิจารณาควบคู+กันจะปรากฏว+า การกําหนดระเบียบปฏิบัติอย+างชัดเจนและผลของ

การทํางานท่ีมองเห็นได� มีความสัมพันธ*มากข้ึนต+อประสิทธิภาพมากกว+าตัวแปรแต+ละตัว ตามลําพัง 
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Becker ยังเชื่ออีกว+าการสามารถมองเห็นผลการทํางานขององค*กรได� (Visibilitiy Consequences) 
มีความสัมพันธ*ของประสิทธิภาพขององค*กร เพราะองค*กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติได� 
ระเบียบปฏิบัติและผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต+อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

Katz และ Kahn (1978 อ�างถึงใน ควรคิด ชโลธรรังษี 2542) ซ่ึงเป2นนักทฤษฎีท่ี ศึกษาองค*กร
ระบบเปdด (Open System) เช+นกันก็ได�ศึกษาในเรื่องปSจจัยท่ีสําคัญต+อประ สิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เขากล+าวว+า ประสิทธิภาพ คือส+วนประกอบท่ีสําคัญของประ สิทธิผลประสิทธิภาพขององค*กรนั้น 
ถ�าจะวัดจากปSจจัยนําเข�าเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ี ได�นั้นจะทําให�การวัคประสิทธิภาพคลาดเคลื่อน 
จากความเป2นจริงขององค*กร หมายถึง 

การบรรลุเป{าหมาย (Goal Attainment) ขององค*กรในการบรรลุเป{าหมายขององค*กรนั้น
ปSจจัยต+างๆ คือ การฝ�กอบรม ประสบการณ* ความผูกพัน ยังมีความสําคัญต+อประสิทธิภาพในองค*กร
ด�วย 

Frederick Hertzberg (1968 อ�างถึงใน โสฬส ปSญจะวิสุทธิ์, 2541) ได�ศึกษาการ บริหารงาน
ในแบบวิทยาศาสตร*โดยได�นําเอาการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร*และความ สัมพันธ*ระหว+างผู�ปฏิบัติงาน
มาศึกษาร+วมกันเพ่ือให�ได�ปSจจัยสําคัญท่ีจะทําให�บุคคลปฏิบัติงานได�อย+างมีประสิทธิภาพดังนั้นเขาจึง
ได�ศึกษาวิจัยถึงทัศคติของบุคคลท่ีพอใจ ในการทํางานและไม+พอใจในการทํางานพบว+า บุคคลท่ีพอใจ
ในการทํางานนั้นประกอบ ด�วยปSจจัย ดังนี้ 

1. การท่ีสามารถทํางานได�บรรลุผลสําเร็จ 
2. การท่ีได�รับการยกย+องนับถือเม่ือทํางานสําเร็จ 
3. ลักษณะเนื้อหาของงานเป2นสิ่งท่ีน+าสนใจ 
4. การท่ีได�มีความรับผิดชอบมากข้ึน 
5. ความก�าวหน�าในการทํางาน 
6. การท่ีได�รับโอกาสพัฒนาความรู�และความสามารถในการทํางาน 
ส+วนปSจจัยท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมของงานท่ีเป2นส+วนท่ีทําให�เกิดความไม+พึงพอใจประกอบด�วยปSจจัย 

ดังนี้ คือ 
1. นโยบายและการบริหารองค*กร (Policy and Administrator) 
2. การควบคุมการบังคับบัญชา (Supervision) 
3. สภาพการทํางาน (Work Conditions) 
4. ความสัมพันธ*ระหว+างบุคคลทุกระดับในหน+วยงาน (Relation with Pee and Subordinate) 
5. ค+าตอบแทน (Salary) 
6. สถานภาพ (Status) 
7. การกระทบกระเทือนต+อชีวิตส+วนตัว (Personal Life) 
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8. ความปลอดภัย (Security) 
นักวิชาการท่ีได�ทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปSจจัยท่ีมีอิทธิพล ต+อประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ท่ีสําคัญ ซ่ึงได�กล+าวเพ่ิมเติมถึงหลักการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพคือ 
สมพงศ* เกษมสิน (2521 : 30) ได�กล+าวถึงแนวคิดของ Haning Emerson ท่ีเสนอแนวความคิด

เก่ียวกับหลักการทํางานให�มีประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of Efficiency" ซ่ึงได�รับ
การยกย+องและกล+าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้คือ 

1. ทําความเข�าใจและกําหนดแนวความคิดในการทํางานให�กระจ+าง 
2. ใช�หลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความน+าจะเป2นไปได�ของงาน 
3. คําปรึกษาแนะนําต�องสมบูรณ*และถูกต�อง 
4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
5. ปฏิบัติงานด�วยความยุติธรรม 
6. การทํางานต�องเชื่อถือได� มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว�เป2นหลักฐาน 
7. งานควรมีลักษณะแจ�งให�ทราบถึงการดําเนินงานอย+างท่ังถึง 
8. งานเสร็จทันเวลา 
9. ผลงานได�มาตรฐาน 
10. การดําเนินงานสามารถยึดเป2นมาตรฐานได� 
11. กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช�เป2นเครื่องมือในการแก+สอนงานได� 
12. ให�บําเหน็จรางวัลแก+งานท่ีดี 
สมยศ นาวีการ (2529 : 6) กล+าวถึงแนวความคิดของ (Thomas J. Peters) ซ่ึงเสนอ ปSจจัย 

7 ประการ (7-S) ท่ีมีอิทธิพลต+อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค*กร คือ 
1. กลยุทธ* (Strategy) กลยุทธ*เก่ียวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดอ+อนและจุดแข็ง

ภายในองค*กร โอกาส และอุปสรรคภายนอก 
2. โครงสร�าง (Structure) โครงสร�างขององค*กรท่ีเหมาะสมจะช+วยในการปฏิบัติงาน 
3. ระบบ (Systems) ระบบขององค*กรท่ีจะบรรลุเป{าหมาย 
4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารของผู�บริหารเพ่ือบรรลุเป{าหมายขององค*กร 
5. บุคลากร (Staff) ผู�รวมองค*กร 
6. ความสามารถ (Skill) 
7. ค+านิยม (Shared Values) ค+านิยมร+วมของคนในองค*กร 
ทฤษฎีการรับรู� (Perception Theory)  
การรับรู�เป2นพ้ืนฐานการเรียนรู�ที่สําคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ 

จะข้ึนอยู+กับการรับรู�จากสภาพแวดล�อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ 
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ดังนั้น การเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู+กับปSจจัยการรับรู� และสิ่งเร�าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปSจจัย
การรับรู�ประกอบด�วยประสาทสัมผัส และปSจจัยทางจิต คือความรู�เดิมความต�องการและเจตคติ 
การรับรู�จะประกอบด�วยกระบวนการสามด�าน คือการรับสัมผัส การแปลความหมายและอารมณ* 

การรับรู� หมายถึง การรู�สึกสัมผัสท่ีได�รับการตีความให�เกิดความหมายแล�ว  เช+น ในขณะนี้     
เราอยู+ในภาวการณ*รู�สึก (Conscious) คือลืมตาต่ืนอยู+ ในทันใดนั้น เรารู�สึกได�ยินเสียงดังปSงมาแต+ไกล 
การรู�สึกสัมผัส (Sensation) แต+เราไม+รู�ความหมายคือไม+รู�ว+าเป2นเสียงอะไร เราจึงยังไม+เกิดการรับรู�
แต+ครู+ต+อมามีคนบอกว+าเป2นเสียงระเบิดของยางรถยนต* เราจึงเกิดการรู�ความหมายของการรู�สึกสัมผัสนั้น 
ดังนี้เรียกว+าเราเกิดการรับรู�   

การรับรู�เป2นผลเนื่องมาจาการที่มนุษย*ใช�อวัยวะรับสัมผัส (Sensory Motor) ซึ่งเรียกว+า 
เครื่องรับ (Sensory) ท้ัง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง  

จากการวิจัยมีการค�นพบว+า การรับรู�ของคนเกิดจากการเห็น 75 เปอร*เซ็นต* จากการได�ยิน 13  
การรับรู�จะเกิดขึ้นมากน�อยเพียงใดขึ้น อยู+กับสิ่งที่มีอิทธิพลหรือปSจจัยในการรับรู� ได�แก+ 

มีการรับรู�เกิดข้ึนก+อน เพราะการรับรู� เป2นหนทางที่นําไปสู+การแปลความหมายที่เข�าใจกันได�  
ซ่ึงหมายถึง การรับรู�เป2นพ้ืนฐานของการเรียนรู� ถ�าไม+มีการรับรู�เกิดข้ึน การเรียนรู�ย+อมเกิดขึ้นไม+ได� 
การรับรู�จึงเป2นองค*ประกอบสําคัญท่ีทําให�เกิดความคิดรวบยอดทัศนคติของมนุษย* อันเป2นส+วนสําคัญยิ่ง
ในกระบวนการเรียนการสอน  

การจัดระบบการรับรู�   
มนุษย*เม่ือพบสิ่งเร�าไม+ได�รับรู�ตามท่ีสิ่งเร�าปรากฏแต+จะนํามาจัดระบบตามหลัก ดังนี้    
1. หลักแห+งความคล�ายคลึง (Principle of Similarity) สิ่งเร�าใดท่ีมีความคล�ายกันจะรับรู�ว+า

เป2นพวกเดียวกัน 
2. หลักแห+งความใกล�ชิด (Principle of Proximity) สิ่งเร�าท่ีมีความใกล�กันจะรับรู�ว+าเป2นพวกเดียวกัน    
3. หลักแห+งความสมบูรณ* (Principle of Closure) เป2นการรับรู�สิ่งท่ีไม+สมบูรณ*ให�สมบูรณ*ข้ึน   
การเรียนรู�เกิดข้ึนเม่ือ สิ่งเร�า มาเร�า ประสาทก็ต่ืนตัว เกิดการรับสัมผัสกับอวัยวะรับสัมผัสด�วย

ประสาทท้ัง 5 แล�วส+งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสาทส+วนกลาง ทําให�เกิดการแปลความหมายข้ึน 
โดยอาศัยประสบการณ*เดิมและอ่ืนๆ เรียกว+า การรับรู� (Perception) เม่ือแปลความหมายแล�วก็จะมี
การสรุปผลของการรับรู�เป2นความคิดรวบยอด แล�วมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย+างหนึ่งอย+างใด
ต+อสิ่งเร�าตามที่รับรู� เป2นผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว+าการเรียนรู�ได�เกิดขึ้นแล�ว
ประเมินผลท่ีเกิดจากการตอบสนองต+อสิ่งเร�าได�แล�ว   

การเรียนรู�เป2นพ้ืนฐาน ของการดําเนินชีวิต มนุษย*มีการเรียนรู�ต้ังแต+แรกเกิดจนถึงก+อนตาย 
จึงมีคํากล+าวเสมอว+า �No one too old to learn� หรือ ไม+มีใครแก+เกินท่ีจะเรียน การเรียนรู�จะช+วย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได�เป2นอย+างดี  
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 การรับรู�ของบุคคล Robbins, 2003 : 124 กล+าวว+า การรับรู� (Perceptions) หมายถึง 
กระบวนการ ท่ีปSจเจกบุคคลจัดระบบหรือตีความสิ่งท่ีประสาทสัมผัสได� เพ่ือให�ความหมายให�กับ
สภาพแวดล�อมของสิ่งนั้นๆ ส+วน Wagner and Hollenbeck, 2005 : 72 กล+าวว+า การรับรู� คือ 
กระบวนการท่ีปSจเจกบุคคลเลือก (Select) จัดการ (Organize) เก็บ (Store) และรับ (Retrieve) ข�อมูล 
ซ่ึงมีกระบวนการสําคัญ  
          โดยส+วนใหญ+แล�ว คนเรามักจะมีความเชื่อม่ันในประสาทสัมผัสของตนเองในบางครั้งอาจทําให�
เกิดความเชื่อว+า สิ่งท่ีสัมผัสหรือรับรู� คือความเป2นจริง (Reality) ความเชื่อในลักษณะดังกล+าว 
อาจก+อให�เกิดปSญหาได� โดยเฉพาะกรณีท่ีการท่ีสิ่งรับรู�และความเป2นจริงของวัตถุมีความแตกต+างกันมาก 
ซ่ึงจะนําไปสู+โอกาสที่จะเกิดความเข�าใจผิดความสับสนและความขัดแย�งภายในองค*การ Wagner & 
Hollenbeck, 2005 : 73 ในข้ันตอนแรกของกระบวนการรับรู� คือความสนใจเอาใจใส+ (attention) 
เป2นข้ันตอนท่ีข�อมูลท้ังหมดถูกกรอง ดังนั้น จะมีบางส+วนผ+านเข�ามาในระบบ ข้ันตอนนี้จึงเป2นข้ันตอน
ท่ีสําคัญมาก เพราะเนื่องจากข�อมูลใดที่ไม+ได�ผ+านการกรอง ก็จะไม+ได�ถูกนําเข�ามาสู+การตัดสินใจ 
แม�ว+าข�อมูลที่ผ+านการกรองในขั้นตอนแรกแล�ว แต+ข�อมูลที่เข�ามายังมีจํานวนมหาศาล ดังนั้น 
ข้ันตอนของการจัดการ (Organization) จะทําหน�าท่ีจัดการกับข�อมูลจํานวนมหาศาลและสลับซับซ�อน
ให�มีความง+ายข้ึน ภายหลังท่ีข�อมูลต+างๆ ถูกจัดการให�ง+ายข้ึนข�อมูลดังกล+าวก็จะถูกจัดเก็บและดึงข�อมูล
ออกมาใช�ซ่ึงในบางครั้งข�อมูลบางส+วนอาจมีการสูญหายไปบ�างในกระบวนการจัดเก็บและการดึงข�อมูล 

กันยา สุวรรณแสง, 2540 : 129 เสนอว+า กระบวนการรับรู� ประกอบด�วย 3 กระบวนการหลัก 
คือ 1) กระบวนการภายนอกหรือสิ่งเร�า 2) กระบวนการภายในหรือการรับรู�และ 3) กระบวนการแสดงออก
หรือปฏิกิริยาตอบสนอง  

การสัมผัสเป2นบันใดข้ันแรกของการรับรู� เมื่อร+างกายรับรู�ผ+านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ก็จะเกิดการตีความ โดยอาศัยความคิด ความเข�าใจ ความจํา การเรียนรู�และมโนภาพ หลังจากนั้น 
ก็ทําการตัดสินใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมา ซ่ึงปSจจัยสําคัญ
ท่ีมีผลกระทบต+อการรับรู�ของปSจเจกบุคคลประกอบด�วยปSจจัย สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ปSจจัยด�าน
สถานการณ* (Factors In The Situation) ได�แก+ เวลา สภาพแวดล�อมในการทํางานและสภาพแวดล�อม
ทางสังคม 2) ปSจจัยด�านตัวผู�รับรู� (Factors In The Perceiver) ได�แก+ ทัศนคติ (Attitudes) แรงขับ (Motive) 
ความสนใจ (Interests) ประสบการณ* (Experience) และความคาดหวัง (Expectation) และ 3) ปSจจัย
ด�านเป{าหมาย (Factors In The Target) ได�แก+ ความใหม+ (Novelty) การเคลื่อนท่ี (Motion) เสียง 
(Sound) ขนาด (Size) ภาพด�านหลัง (Background) ความใกล�ไกล (Proximity) และความเหมือน 
(Similarity) Robbins, 2003 : 124 
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 ประเภทและความหมายของการรับรู� 
 การรับรู�แบ+งออกเป2น 4 ประเภท (กมลรัตน* หล�าสุวงษ*, 2528 : 228-239) คือ  
 1. การรับรู�ทางอารมณ* หมายถึง การรับรู�ความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ เช+น รู�สึกดีใจ เสียใจ 
ต่ืนเต�น รักเกลียด ชื่นชม 
 2. การรับรู�ลักษณะของบุคคล ต�องอาศัยการแปลข�อมูล 3 ประการ คือ 
 2.1 ลักษณะทางกายภาพ เช+น รูปร+าง หน�าตา ลักษณะแขนขา เท�า สีผิว  
 2.2 พฤติกรรม เช+น การพูดคุย การยิ้ม การหัวเราะ การเดิน  
 2.3 คําบอกเล+า เช+น คําบอกเล+าจากญาติพ่ีน�อง เพ่ือน ผู�ใกล�ชิด 
 3. การรับรู�ภาพพจน*ของกลุ+มบุคคล หมายถึง มโนภาพหรือมโนคติของสิ่งต+างๆ ตามบุคคล
รับรู� เป2นภาพท่ีอยู+ในความคิด หรือจินตนาการของบุคคลและบุคคลสามารถบอกลักษณะของภาพ
เหล+านั้นให�ผู�อ่ืนทราบได�ด�วย 
 4. การรับรู�ปรากฏการณ*ทางสังคม เป2นการตีความหรือแปลความหมายสิ่งต+างๆ  หรือปรากฏการณ*ต+างๆ  
หรือเหตุการณ*ต+างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามความเชื่อของตนเอง เพื่อให�เกิด ความเข�าใจและสามารถ
อธิบายสิ่งต+างๆ เหล+านี้ได� การรับรู�ปรากฏการณ*ทางสังคมนั้นข้ึนอยู+กับสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ 
 4.1 ระดับความรู� หมายถึง การที่บุคคลมีความรู� ความสามารถประสบการณ*เชาว*ปSญญา
หรือความเฉลียวฉลาด เม่ือต+างกันย+อมมีผลในการตีความต+อสิ่งต+างๆ ได�แตกต+างกันด�วย 
 4.2  การเปลี่ยนการรับรู� คือถ�าผู�มีการรับรู�ตํ่าเม่ือได�มีโอกาสสนทนา หรืออภิปรายกับผู�ท่ีมี
การรับรู�สูง ก็อาจจะถูกผู�มีการรับรู�สูงเปลี่ยนแนวความคิดหรือแนวทางการรับรู�ได� 
 ทัศนคติ (Attitude) คือ สิ่งท่ีเกิดจากการรับรู� เป2นความคิด และความรู�สึกกับคนรอบๆ ข�าง
กับวัตถุหรือสิ่งแวดล�อม โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อและอาจส+งผลถึงพฤติกรรม
ในอนาคตได� ทัศนคติเป2นเพียงความพร�อมท่ีจะตอบสนองต+อสิ่งเร�า ซ่ึงทัศนคติของบุคคล สามารถถูก
ทําให�เปลี่ยนแปลงได�หลายวิธี อาจทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงส+วนประกอบของทัศนคติด�านความรู� 
หรือการรับรู� เป2นท่ีเชื่อกันว+า ถ�าส+วนประกอบส+วนใดส+วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง ส+วนประกอบด�านอ่ืนจะมี
แนวโน�มเปลี่ยนแปลงเช+นกัน เช+น ถ�าส+วนประกอบด�านอารมณ*เปลี่ยนแปลง ส+วนประกอบพฤติกรรม 
ก็จะเปลี่ยนแปลงได�ด�วย 
 แมคไควร* (อ�างถึงใน ศศิวิมล ปาลศรี, 2538 : 21) ได�กล+าวว+า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน คือ การใส+ใจ ความเข�าใจ การยอมรับสารใหม+ การเก็บเอาไว� และการกระทํา 
และกล+าวว+า ถ�ากระบวนการสื่อความหมาย หรือการติดต+อทางด�านข+าวสารทําให�ผู�รับเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติแล�ว จะทําให�เกิดการใส+ใจ ความเข�าใจ การยอมรับ การเก็บเอาไว� และการกระทํา การท่ีผู�รับสาร
จะเกิดข้ันตอนเหล+านี้หรือไม+นั้นข้ึนอยู+กับความสามารถทางสติปSญญา ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา
และอ่ืนๆ 
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 การปฏิบัติตน (Practice) เม่ือเกิดการรับรู� หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเรา
ส+วนใหญ+ เป2นการแสดงของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู�และทัศนคติส+วนบุคคล รวมถึงความแตกต+าง
ในการแปลความหมายของสารท่ีตนเองได�รับ โดยสิ่งเหล+านี้ก+อให�เกิดประสบการณ*สั่งสมท่ีแตกต+างกัน
อันมีผลกระทบต+อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงการใช�การสื่อสารเพ่ือโน�มน�าวพฤติกรรมนั้นมีวิธีการ ดังนี้  
 การปลุกเร�าอารมณ* (Emotion Arousal) เพ่ือให�เกิดความต่ืนเต�น เร�าใจในการติดตามด�วย
การอาศัยภาพหรือเสียง 
 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เป2นการแสดงออกทางความอ+อนโยน เสียสละและความกรุณาปรานี 
รู�จักยอมแพ� และก็สามารถโน�มน�าวใจผู�คนให�ยอมรับได� 
 การสร�างแบบอย+างข้ึนในใจ (Internalized Norms) เป2นการสร�างมาตรฐานอย+างหนึ่งขึ้น
เพ่ือให�มาตรฐานนั้นปลูกศรัทธาและเป2นตัวอย+างแก+ผู�ท่ีจะปฏิบัติตาม 
 การให�รางวัล (Reward) เช+น การลด แจก แถม ในการโฆษณาเพ่ือจูงใจให�เลือกซ้ือสินค�ายี่ห�อนั้นๆ  
 วารินทร* สายโอบเอ้ือ และสุนีย* ธีรดากรณ* (2522 : 37) กล+าวว+า การรับรู�เป2นกระบวนการ
ทางสมองในการแปลความหมายของข�อมูลท่ีได�รับจากการสัมผัส ทําให�ทราบว+าสิ่งท่ีเราสัมผัสนั้น
เป2นอะไร มีลักษณะอย+างไร โดยอาศัยประสบการณ*เดิมช+วยในการแปลความหมายออกมา 
 ประดินันท* อุปรนัย (2523 : 89) กล+าวว+า การรับรู� คือกระบวนการที่บุคคลรับสัมผัสสิ่งเร�า
แล�วใช�ความรู�เดิมแปลความหมายสิ่งเร�านั้น 
 กมลรัตน* หล�าสุวงษ* (2528 : 33) กล+าวว+า  การรับรู� หมายถึง การแปลความหมาย หรือ ตีความ
สิ่งเร�าของอวัยวะรับสัมผัสส+วนใดส+วนหนึ่ง หรือท้ัง 5 ส+วน ได�แก+ หู ตา จมูก ลิ้น หรือผิวหนัง และ
การตีความหมายนี้ มักจะอาศัยประสบการณ*เดิม  
 พจนา สุวรรณประทีป (2532 : 11) กล+าวว+า การรับรู� คือการใช�ประสบการณ*เดิมแปลความหมาย
สิ่งเร�าท่ีผ+านประสานสัมผัสและเกิดความรู�สึกในความหมายนั้น 
 สรุปได�ว+า การรับรู� คือ การท่ีบุคคลตีความจากสิ่งต+างๆ ท่ีเกิดข้ึนและแปลความหมายหรือ
สามารถอธิบายสิ่งต+างๆ นั้น ได�นําไปสู+การตัดสินใจ หรือสามารถประมวลเข�ากับประสบการณ*เดิม 
และแสดงออกทางพฤติกรรม เช+น ทางด�านทัศนคติ อารมณ* การยอมรับ ไม+ยอมรับ สนใจ ไม+สนใจ 
รวมถึงการสื่อสารเพ่ือการรับรู� เป2นมูลเหตุสําคัญของการรับรู� เช+น การปลุกเร�าอารมณ* การสร�างศรัทธา 
หรือการให�รางวัล 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความพึงพอใจ 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้น พบว+ามีปSจจัยต+างๆ ที่เกี่ยวข�องที่จะก+อให�เกิด

ความพึงพอใจมากมาย และมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความพึงพอใจอยู+หลายทฤษฎีด�วยกัน ผู�วิจัยขอนําเสนอ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับความพึงพอใจ ดังนี้ 
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 ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว# (Abraham Maslow)  
 โดยมีหลักการสําคัญเก่ียวกับแรงจูงใจ เน�นในเรื่องลําดับข้ันความต�องการ โดยมีความเชื่อว+า
มนุษย*มีแนวโน�มท่ีจะมีความต�องการอันใหม+ท่ีสูงข้ึนจากแรงจูงใจของคนเรามาจากความต�องการ
พฤติกรรมของเรามุ+งไปสู+การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว* แบ+งความต�องการพื้นฐานของมนุษย*
ออกเป2น 5 ระดับ ได�แก+ 

1.  มนุษย*มีความต�องการ และความต�องการมีอยู+เสมอ ไม+มีท่ีสิ้นสุด 
 2.  ความต�องการที่ได�รับการตอบสนองแล�ว จะไม+เป2นสิ่งจูงใจสําหรับพฤติกรรมต+อไป
ความต�องการท่ีไม+ได�รับการตอบสนองเท+านั้นท่ีเป2นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
 3.  ความต�องการของคนซํ้าซ�อนกัน บางทีความต�องการหนึ่งได�รับการตอบสนองแล�วยัง
ไม+สิ้นสุดก็เกิดความต�องการด�านอ่ืนข้ึนอีก 
 4.  ความต�องการของคนมีลักษณะเป2นลําดับข้ันความสําคัญ กล+าวคือ เมื่อความต�องการ
ในระดับตํ่าได�รับการตอบสนองแล�ว ความต�องการระดับสูงก็จะเรียกร�องให�มีการตอบสนอง 
 5.  ความต�องการเป2นตัวตนท่ีแท�จริงของตนเอง 
 ลําดับข้ันความต�องการของ มาสโลว* เรียกว+า Hierarchy of Needs มี 5 ลําดับข้ัน ดังนี้ 
 1. ความต�องการด�านร+างกาย (Physiological Needs) เป2นความต�องการด�านปSจจัย 4 
เป2นความต�องการพ้ืนฐานข้ันแรกของมนุษย*ทุกคนท่ีต�องการบรรลุให�ได�ก+อน ได�แก+ อาหาร เครื่องนุ+งห+ม 
ท่ีอยู+อาศัย และยารักษาโรค  
 2. ความต�องการด�านความม่ันคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) หลังจากท่ีมนุษย*
บรรลุความต�องการด�านร+างกาย ทําให�ชีวิตสามารถดํารงอยู+ในขั้นแรกแล�ว จะมีความต�องการ
ด�านความม่ันคงปลอดภัยของชีวิตและทรัพย*สินของตนเองเพ่ิมข้ึนต+อไป  
 3. ความต�องการด�านสังคม (Social or Belongingness Needs) เป2นความต�องการท่ีเกิดข้ึน
หลังจากการท่ีมีชีวิตอยู+รอดแล�ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สินแล�ว มนุษย*จะเริ่มมองหา
ความต�องการด�านสังคม หรือความสัมพันธ*กับเพ่ือนร+วมงาน รวมท้ังต�องการความรักจากผู�อื่นและ
การเป2นส+วนหนึ่งของสังคมหรือท่ีทํางาน 
 4. ความต�องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) เป2นความต�องการอีกข้ันหนึ่งหลังจาก
ได�รับความต�องการทางร+างกาย ความมั่นคงปลอดภัย ความต�องการด�านสังคมแล�ว จะต�องการ
เกียรติยศชื่อเสียง ต�องการการยอมรับนับถือ ได�รับการยกย+องสรรเสริญจากผู�อื่น โดยการสร�าง
ผลสําเร็จของงานให�เกิดคุณค+าและชื่อเสียง 
 5. ความต�องการความสําเร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs) เป2นความต�องการ
ข้ันสุดท�าย ได�แก+ ความต�องการใช�ความพยายาม ทักษะ และศักยภาพสูงสุดท่ีมีอยู+ในตนเองให�เกิด
ผลสําเร็จตามท่ีนึกคิดหรือเป2นดังท่ีคาดหวัง ความต�องการความสําเร็จในชีวิตเป2นความต�องการสูงสุด
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ท่ีมนุษย*คาดหวัง และอาจเป2นไปได�ยาก และหากบุคคลใดบรรลุความต�องการข้ันนี้จะได�รับการยกย+อง
ว+าเป2นบุคคลพิเศษ 
 มาสโลว* มีความเห็นว+าความต�องการท้ัง 5 ระดับ มีความสําคัญต+อมนุษย*ในสถานการณ*ต+างๆ 
ท่ีไม+เท+ากันเสมอไป ความต�องการใดยังไม+ได�รับการตอบสนอง ความต�องการนั้นก็จะเป2นพลังกระตุ�น
พฤติกรรมมนุษย*ให�เป2นไปตามท่ีต�องการได� แต+เม่ือความต�องการนั้นได�รับการตอบสนองแล�วก็จะไม+
เป2นพลังกระตุ�นพฤติกรรมอีกต+อไป โดยความต�องการข้ันสูงกว+าจะทําหน�าท่ีเป2นพลังกระตุ�นแทนต+อไป 
มนุษย*ทุกคนย+อมแสวงหาการตอบสนองความต�องการของตนสูงข้ึนไปตามลําดับข้ัน จนถึงความต�องการสูงสุด 
คือความต�องการความสําเร็จในชีวิต Abraham Maslow,  (อ�างถึงใน ศิริพงษ* ลดาวัลย* ณ อยุธยา, 
2551 : 148-149) 
 สรุปได�ว+า ความต�องการของมนุษย*นั้นมีอยู+อย+างมากมาย แต+อย+างไรก็ตามอาจกล+าวได�ว+า
หากความต�องการของมนุษย*ได�รับการตอบสนองแล�ว มนุษย*ก็จะเกิดความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Hertzberg  
 Hertzberg ได�ทําการทดลองโดยการสอบถามผู�ปฏิบัติงานประมาณ 200 คน ถึงปSจจัยท่ีทํา
ให�เกิดความพอใจ และไม+พอใจในการปฏิบัติ ผลจากการสอบถาม Hertzberg ได�แบ+งปSจจัยหรือ
องค*ประกอบเก่ียวกับแรงจูงใจออกเป2น 2 ประเภท ได�แก+  
 1.  ปSจจัยท่ีก+อให�เกิดความไม+พอใจ (Hygiene Factors) เป2นปSจจัยท่ีผู�ปฏิบัติงานคาดหวังว+า
จะได�รับจากการทํางาน ถ�าขาดปSจจัยเหล+านี้จะก+อให�เกิดความไม+พอใจแก+ผู�ปฏิบัติงาน แต+ถ�ามีก็ไม+ถึงกับ
ก+อให�เกิดความพอใจ ท้ังนี้ เพราะเป2นสิ่งท่ีผู�ปฏิบัติงานคิดว+าเขาจะต�องได�รับอยู+แล�ว ปSจจัยท่ีก+อให�เกิด
ความไม+พอใจ (Hygiene Factors) นี้ แบ+งออกเป2น 

1.1 นโยบายและการบริหาร 
1.2 วิธีการบังคับบัญชา 
1.3 เงินเดือน 
1.4 ความสัมพันธ*ระหว+างผู�ปฏิบัติงานในระดับต+างๆ  
1.5 สภาพการทํางาน 
1.6 ความม่ันคงของงาน 
1.7 สถานภาพ 
1.8 ชีวิตส+วนตัว คือ องค*การจัดสภาพให�คนใช�ส+วนตัวบ�าง 

 2.  ปSจจัยที่ก+อให�เกิดความพอใจ (Motivator Factors) เป2นปSจจัยที่ทําให�ผู�ปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน และจะเป2นแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานอย+างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ปSจจัยเหล+านี้ ถึงจะไม+มีให�ผู�ปฏิบัติงานก็จะไม+ก+อให�เกิดความรู�สึกไม+พอใจ แต+ถ�ามีก็จะ
ก+อให�เกิดความพอใจข้ึน ปSจจัยท่ีก+อให�เกิดความพอใจนี้ ได�แก+ 
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2.1 ความสําเร็จในการทํางาน 
2.2 ตัวงาน 
2.3 การได�รับการยอมรับ 
2.4 ความรับผิดชอบ 
2.5 ความก�าวหน�า (ศิริพงษ*  ลดาวัลย* ณ อยุธยา, 2551 : 150-151) 

สรุปได�ว+า ทฤษฎีนี้เป2นทฤษฎีท่ีกล+าวถึงความพอใจและไม+พอใจในการทํางาน โดยเชื่อว+า
องค*ประกอบท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจในงานกับองค*ประกอบที่ทําให�เกิดความไม+พึงพอใจในงานนั้น
ไม+เหมือนกัน โดยเม่ือนํามาวิเคราะห*เชื่อมโยงกับความพึงพอใจของประชาชนจะพิจารณาได�ว+า ความพอใจ
ในการทํางานของพนักงานจะส+งผลต+อประสิทธิภาพ และความสําเร็จในการทํางานของเทศบาล  
ซ่ึงถือว+าเป2นปSจจัยสําคัญท่ีจะทําให�เกิดความพึงพอใจแก+ประชาชนท่ีมีต+อการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลเสริมซ�าย และถือว+าเป2นความรับผิดชอบของเทศบาลต+อหน�าท่ีท่ีมีต+อประชาชนในท�องถ่ิน 

ทฤษฎีความคาดหวังของ Victor H. Vroom 
Vroom ได�พัฒนาทฤษฎีการจูงใจแบบกระบวนการท่ีเรียกว+า ทฤษฎีความคาดหวังขึ้นมา 

ปSจจัยหลักของทฤษฎีของ Vroom คือ ความคาดหวัง ความพอใจ ผลลัพธ* และสื่อกลาง ตามทฤษฎี
ของ Vroom แรงจูงใจ คือ ผลรวมของความพอใจกับความหมายท่ีคิดไว�แสดงในรูปสมการ ดังนี้ 

แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย 
ซ่ึงหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต+อการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช+น ต+อการประเมินผลงาน

ขององค*กรท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตความเป2นอยู+ของตน หรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเข�าไปมีส+วนร+วมในกิจกรรม
ขององค*กรใด จะเป2นผลท่ีเกิดจากทัศนคติองค*กรหรือการทํางานขององค*กรนั้นรวมกัน ความคาดหวัง
ท่ีเขาคาดหมายไว�ถ�ามีทัศนคติท่ีดีต+อองค*กร ต+อผลงานขององค*กร และได�รับการตอบสนองท้ังรูปธรรม
และนามธรรมเป2นไปตามท่ีคาดหมายไว� แรงจูงใจท่ีจะมีความรู�สึกพึงพอใจก็จะสูง แต+ในทางกลับกัน
ถ�ามีทัศนคติในเชิงลบต+องานและการตอบสนองไม+เป2นไปตามที่คาดหมาย แรงจูงใจที่จะมีความรู�สึก
พึงพอใจตํ่าไปด�วย (Vroom H. Victor, อ�างถึงใน ณัฏฐพันธ* เขจรนันทน*, 2551 : 90) 

สรุปได�ว+า ความพึงพอใจของประชาชนข้ึนอยู+กับการได�รับการตอบสนองความต�องการหรือ
ความคาดหวังท่ีต้ังไว�มากน�อยเพียงใด เม่ือความคาดหวังของประชาชนได�รับการตอบสนองมากก็จะ
เกิดความพึงพอใจส+งผลต+อทัศนคติท่ีดี แต+เม่ือใดท่ีความคาดหวังของประชาชนไม+ได�รับการตอบสนอง
ก็จะเกิดความรู�สึกไม+พึงพอใจด�วยเช+นกัน 
 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป2นทัศนคติท่ีเป2นนามธรรมไม+สามารถมองเห็นเป2นรูปร+าง 
การที่เราจะทราบว+าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม+ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค+อนข�าง
สลับซับซ�อน จึงเป2นการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แต+สามารถวัดได�โดยทางอ�อม โดยการวัด
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ความคิดเห็นของบุคคลเหล+านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต�องตรงกับความรู�สึกที่แท�จริง
จึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได� 

ราชบัณฑิตยสถาน ได�ให�ความหมายว+า �ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ� (ราชบัณฑิตยสถาน,  
2546 : 775) 

สุนีย* ธีรดากร, 2543 : 153 ได�ให�ความหมายว+า �ความพึงพอใจ เป2นทัศนคติท่ีเป2นนามธรรม 
เป2นสภาพจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณ* อันทําให�บุคคลมีท+าทีต+อสิ่งหนึ่งในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง 
อาจแสดงท+าทีออกมาในทางท่ีพอใจ เห็นด�วย หรือไม+พอใจ ไม+เห็นด�วยก็ได��   

แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมรัฐ 
1.  วิวัฒนาการของธรรมรัฐ  ในโลกท่ีกําลังก�าวเข�าสู+โลกาภิวัตน*อย+างเข�มข�น คําและความคิด 

เรื่องการจัดการปกครองหรือวิธีการปกครอง (Good Governance) สิ่งท่ีถูกกล+าวถึงอย+างหนาหู
จนเสมือนว+าโลกาภิวัตน* (Globalization) เป2นสิ่งท่ีคู+กันกับการจัดการปกครอง ท่ีเป2นเช+นนี้เพราะ
โลกาภิวัตน*ได�สร�างพ้ืนท่ีข�ามชาติ (Transnational Zone) ข้ึนมาและพร�อมๆ กันนี้ก็ได�สร�างประเด็น
และปSญหาข�ามชาติตามมาด�วยเช+นกัน และเนื่องจากโลกาภิวัตน*เป2นกระบวนการที่ซับซ�อนประเด็น
และปSญหาข�ามชาตินี้ก็จะมีความซํ้าซ�อนในตัวมันเองตามกระบวนการโลกาภิวัตน*ไปด�วย ซ่ึงการสร�างมิติ
ท่ีเป2นเรื่องข�ามชาตินี้ได�ทําให�อํานาจของรัฐชาติ (Nation-State) ถูกบั่นทอนลงและทําให�รัฐชาติ
ต�องมีการแปรรูปและปรับตัวเองให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการของโลกาภิวัตน* ดังนั้น 
โลกาภิวัตน*จึงทําให�เกิดการต้ังคําถามว+าเราควรจะมีการจัดการปกครองโลก คือ Global Governance 
นี้ใหม+อย+างไร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2529 : อ�างถึงใน ม.ร.ว.พฤทธิสาณ และคณะ, 133-134) 

กล+าวคือ เป2นการคิดใหม+ทําใหม+กับการปกครองแบบเดิมท่ีอิงอยู+กับอํานาจหน�าท่ีท่ีเป2นทางการ
ของรัฐไปสู+การจัดการปกครอง โดยเป2นการจัดการปกครองที่มีเป{าหมายร+วมในลักษณะของอัตตา
ร+วมกันและกัน ซ่ึงจะมีตัวแสดงหลากหลายและหลายระดับเหตุท่ีการจัดการปกครองมีตัวแสดงหลากหลาย
ก็เพราะจะมีท้ังตัวแสดงซ่ึงเป2นผู�ท่ีมีส+วนได�ส+วนเสียท่ีเป2นท้ังรัฐและไม+ใช+รัฐ ไม+ว+าจะเป2นองค*กรระหว+าง
ประเทศท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม และท่ีหลายระดับก็เพราะ
จะมีท้ังในระดับเหนือรัฐ ระดับรัฐ ท้ังนี้เพ่ือให�สอดคล�องกับความซับซ�อนและการมีลักษณะข�ามชาติ
ของโลกาภิวัตน* (เอก ต้ังทรัพย*วัฒนา, 2547 : 225) 

คําว+า การบริหารจัดการท่ีดี หรือ ธรรมรัฐท่ีบางท+านเรียกว+าธรรมาภิบาลนั้น ตรงกับคําภาษาอังกฤษ
ว+า Good Governance ซ่ึงได�มีการพูดถึงแนวคิดนี้เป2นครั้งแรกในแวดวงของหน+วยงานระหว+างประเทศ
ท่ีมีหน�าท่ีให�ความช+วยเหลือในด�านการพัฒนาประเทศนับแต+ปลายคริสต*ศักราชท่ี 1980 เป2นต�นมา 
ธนาคารโลกได�มีการใช�คําว+า Good Governance อย+างกว�างขวาง มูลจูงใจให�บุคคลเหล+านี้หันมามอง
การบริหารจัดการท่ีดี คือ ความล�มเหลวของประเทศที่ได�รับความช+วยเหลือในการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศในกลุ+มลาตินอเมริกาและแอฟริกา ท้ังนี้
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มุมมองดังกล+าวถือว+ารัฐบาลเป2นศูนย*กลางในการตัดสินใจ จึงมีการเรียกร�องให�มีการปรับปรุงแก�ไข
ระบบการบริหารงาน โครงสร�าง และระบบกฎเกณฑ*ท่ีมีความซับซ�อนของรัฐบาล เพ่ือเอ้ือต+อการนํา
นโยบายลงสู+ข้ันของการปฏิบัติ 

นอกจากวงการราชการหรือรัฐบาลแล�ว คําว+า ธรรมรัฐยังมีใช�ในวงการบริหารงานภาคเอกชนอีกด�วย 
โดยกลุ+มนักบริหารและนักวิจัยขององค*กรระหว+างประเทศ ถือว+าเป2นการพัฒนาองค*ความรู�ใหม+
ในสาขาการบริหารรัฐกิจ และธุรกิจเอกชน ต+อมาได�มีการเสนอแนวคิดเรื่อง Good Governance 
ในธุรกิจเอกชนด�วย Good Governance เม่ือแรกๆ ในภาษาไทยได�ใช�คําว+าธรรมรัฐ โดยธีรยุทธ บุญมี 
เป2นผู�เริ่มใช�เป2นคนแรก 

ในวงการราชการของไทยมีการอธิบาย Good Governance ว+าคือ �การบริหารกิจการบ�านเมือง
และสังคมท่ีดี� โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกาศใช�เพ่ือการบริหารราชการ ต้ังแต+วันท่ี 11 พฤษภาคม  2542 (สํานักงาน
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2544 : คํานํา) คําว+า Good Governance นี้ในภาษาไทยยังมีการใช�คํา
ท่ีหลากหลายตามสภาพของกิจการและองค*กร เช+น ในวงการราชการใช�คําว+า �การบริหารจัดการท่ีดี� 
ในวงธุรกิจและประกอบการต+างๆ ภาคเอกชนใช�คําว+า �บรรษัทภิบาล� เป2นนักวิชาการบางกลุ+มใช�คําว+า 
�ธรรมรัฐ� และ �กลไกประชารัฐท่ีดี� เป2นต�น ในเรื่องนี้ผู�วิจัยเห็นว+า คําว+า Good Governance เป2นคําเฉพาะ  
ท่ีใช�กันท่ัวไปอย+างกว�างขวาง เป2นคําสากลท่ีองค*การต+างๆ ระหว+างประเทศใช�กันอยู+แล�ว โดยเฉพาะอย+างยิ่ง
ในวงการบริหารงานการเงินการคลัง เป2นคําท่ีทุกคนเข�าใจตรงกันแล�วในภาษาอังกฤษ ดังนั้นในภาษาไทย
จึงควรมีคําเดียวท่ีใช�ความหมายตรงกับคํานี้เช+นกัน เม่ือวิเคราะห*อย+างละเอียดรอบคอบแล�วผู�วิจัย
เห็นพ�องกับศาสตราจารย* ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542 : 17) ท่ีอธิบายว+า �ธรรมรัฐ� ท่ีมีความหมาย
ตรงกับคําภาษาอังกฤษว+า Good Governance ดังนั้น ในเอกสารวิจัยฉบับนี้จะใช�คําว+า �ธรรมรัฐ� 
ในความหมายของ Good Governance โดยตลอด 

2.  ความหมายของธรรมรัฐ นักวิชาการซ่ึงศึกษาและให�ความหมายของ Good Governance 
ท่ีแตกต+างกัน ความหมายท่ีจะกล+าวต+อไปนี้ช+วยให�ทราบหลักการและขอบเขตของ Good Governance 
ได�อย+างดี 

องค*การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ให�ความสําคัญกับธรรมรัฐ เพราะเป2น
หลักการพ้ืนฐานในการสร�างความเป2นอยู+ของคนในสังคมทุกประเทศให�มีการพัฒนาท่ีเท+าเทียมกันและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดําเนินการนี้ต�องเกิดจากความร+วมมือระหว+างภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือกระจายอํานาจให�เกิดความโปร+งใส ธรรมรัฐ คือ การมีส+วนร+วมของประชาชน และสังคม
อย+างเท+าเทียมกัน และมีคําตอบพร�อมเหตุผลท่ีสามารถชี้แจงกันได� (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 
2544 : 7) 
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นายแพทย*มหาธีร* โมฮัมเหม็ด ได�ให�ความหมายของคําว+า ธรรมรัฐ หมายถึง การใช�อํานาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสน* เพ่ือบริหารกิจการต+างๆ ของชาติบ�านเมืองและหมายรวมถึง
กลไก กระบวนการ ความสัมพันธ* และสถาบันต+างๆ ท่ีเชื่อมโยงกันอยู+อย+างซับซ�อน ซ่ึงประชาชน
ใช�เป2นเครื่องมือหรือเป2นช+องทางในการบริหารจัดการกิจกรรมต+างๆ อันเก่ียวข�องกับชีวิตของประเทศ 
เรื่องของการจัดการปกครองและการบริหารนั้นมิได�เป2นอาณาบริเวณที่รัฐจะผูกขาดบทบาทเอาไว�
แต+เพียงผู�เดียวได�อีกต+อไป ในปSจจุบันมีหน+วยอ่ืนๆ ซ่ึงส+วนใหญ+ล�วนแต+เป2นองค*กรท่ีเกิดข้ึนหรือจัดต้ัง
กันมาเองได�อ�างสิทธิท่ีจะเข�ามามีบทบาทในการจัดการปกครองและการบริหารบ�านเมืองด�วยเช+นกัน 

ในกลุ+มประเทศผู�ให�ความช+วยเหลือและองค*การพหุภาคีต+างๆ ได�มีบทบาทนําในการนิยาม
ความหมายให�แก+ ธรรมรัฐ โดยใช�คําศัพท*นี้ในความหมายท่ีแตกต+างกันไป ดังนี้ 

ในรายงานของธนาคารโลกท่ีว+าด�วยเรื่องของการจัดการปกครองและการบริหารกับการพัฒนา
ปp 1992 ได�นิยามธรรมรัฐว+า เป2นแนวทางการใช�อํานาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะอย+างยิ่งเพ่ือจุดมุ+งหมายทางด�านการพัฒนา นิยามนี้ให�ความสําคัญแก+มิติท่ีสําคัญ 
3 ด�าน ได�แก+ 

1.  ประเภทของระบบการเมือง 
2.  กระบวนการการใช�อํานานหน�าท่ีเพ่ือการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือจุดมุ+งหมายทางด�านการพัฒนา 
3.  ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบาย

อย+างมีประสิทธิผล 
โดยธนาคารโลกได�กําหนดให�เรื่องการช+อราษฎร*บังหลวงเป2นประเด็นสําคัญ ในระเบียบ

วาระท่ีเก่ียวกับเรื่องการจัดการปกครองและการบริหารของตน นอกเหนือจากระบบตรวจสอบภายใน
ท่ีละเอียดถ่ีถ�วนข้ึน ในการติดตามการทํางานของบุคลากรซึ่งได�กลายเป2นประเด็นหลักของโครงการ
ธนาคารโลก 

โครงการดังกล+าวมีลักษณะ ดังนี้ 
1.  ความตกลงเต็มรูปแบบระหว+างธนาคารโลกกับประเทศผู�รับความช+วยเหลือ 
2.  ธนาคารโลกมีอํานาจในการกําหนด และใช�บังคับกฎเกณฑ* กติกา และแนวปฏิบัติ 

ข้ันตอนและกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีสมเหตุสมผล ตลอดจนการให�ข�อแนะนําต+างๆ เก่ียวกับ
ระบบการตรวจสอบบัญชี 

นายโคฟp� อันนัน (เลขาธิการองค*การสหประชาชาติ) กล+าวว+า ธรรมรัฐ เป2นแนวทาง
การบริหารงานของรฐัท่ีเป2นการก+อให�เกิดความเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิตธิรรม สร�างเสริมประชาธปิไตย 
มีความโปร+งใส และเพ่ิมประสิทธิภาพ (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 : 8 ) 
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โครงการเพ่ือการพัฒนาแห+งสหประชาชาติ (United Nations Development Programmed) 
หรือ UNDP ได�นิยาม ธรรมรัฐว+า เป2นการดําเนินงานของผู�มีอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ท่ีจะจัดการกับกิจการของประเทศในทุกระดับ ท่ีประกอบด�วยการมีส+วนร+วม ความโปร+งใส ความรับผิดชอบ 
รวมถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมีพ้ืนฐานมาจากการให�ความสําคัญต+อการส+งเสริมให�ประเทศ
ต+างๆ พัฒนาตนเองในลักษณะท่ีพ่ึงตนเองได�โดยเน�นการพัฒนาท่ีให�ความสําคัญแก+ความเท+าเทียมกัน 

ธนาคารโลก ใช�คําว+า Good Governance ครั้งแรกใน ค.ศ. 1989 ในรายงานเรื่อง                
�Sub Sahara : Form Crisis to Sustainable Growth� (นฤมล ทับจุมพล, 2541) โดยได�ให�ความหมาย
ของ Good Governance ว+าเป2นลักษณะวิถีทางของการท่ีมีการใช�อํานาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงาน
ของบ�านเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา 
การมีธรรมรัฐจะช+วยให�มีการฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้เพราะรัฐบาลสามารถให�บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีระบบท่ียุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายท่ีอิสระท่ีทําให�การดําเนินการให�เป2นไปตามสัญญา 
มีระบบราชการ ระบบนิติบัญญัติ และสื่อมวลชนที่มีความโปร+งใส รับผิดชอบตรวจสอบได� (สถาบัน
พระปกเกล�า, 2544 : 7) 

คณิน บุญสุวรรณ ได�เลือกใช�คําว+า ธรรมรัฐ ในการอธิบายในเรื่องท่ีมิใช+การปกครองประเทศ
โดยตรง หรือมุ+งชี้ให�เห็นการอธิบายเรื่องการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะแต+จะเน�น
เรื่องภาครวมของสังคมท่ีทุกฝ}ายต�องมีความสัมพันธ*หรือมีผลประโยชน*หรือผลกระทบได�เสียต+อกัน
อย+างใกล�ชิด เพราะคําว+า ธรรมรัฐ หมายถึง การปกปSกรักษาไว�ซ่ึงความถูกต�องดีงาม อันมิใช+เป2นความปรารถนา 
ความต�องการ หรือเป2นหน�าท่ีของทุกคนทุกฝ}ายท่ีมีอยู+ในสังคม 

ยุค ศรีอาริยะ (2546 : 17) กล+าวว+า คําว+า ธรรมรัฐ มีความหมายไม+ตรงกับความหมาย
ของ Good Governance นัก เพราะ Good Governance น+าจะหมายถึงระบบในการบริหาร และการจัดการท่ีดี 
มากกว+าจะหมายถึง การสร�างรัฐท่ีดีงาม และหากใช�คําไทยว+า ธรรมรัฐ ภาษาอังกฤษก็น+าจะเป2นว+า 
Good State ไม+ใช+ Good Governance 

ธีรยุทธ บุญมี (2541) ชี้ว+า ธรรมรัฐเป2นกระบวนความสัมพันธ*ร+วมกันระหว+างภาครัฐ 
สังคมเอกชน และประชาชน ทําให�การบริหารราชการแผ+นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโปร+งใส
ตรวจสอบได� และความร+วมมือของฝ}ายท่ีเก่ียวข�องซ่ึงขบวนการอันนี้จะก+อให�เกิดความเป2นธรรม 
ความโปร+งใส ความยุติธรรม โดยเน�นการมีส+วนร+วมของคนดี ในการท่ีจะสร�างธรรมรัฐในสังคมไทยนั้น 
ธีรยุทธ บุญมี เสนอให�มีการปฏิรูประบบ 4 ส+วน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจ
สังคม และการปฏิรูปกฎหมายให�ประชาชนมีส+วนร+วมมากข้ึน และประชาชนต�องการให�มีการตรวจสอบ
โดยสื่อมวลชน และนักวิชาการ (นพพล สุรนัคครินทร*, 2547 : 21) 

นายแพทย*ประเวศ วะศรี ให�ความหมายของ ธรรมรัฐ หมายถึง การท่ีประเทศมีพลังขับเคลื่อน 
ท่ีถูกต�องเป2นธรรม โดยการทักทอทางสังคมเพ่ือสร�างพลังงานทางสังคม (Social Energy) เพ่ือนําไปสู+
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การแก�ปSญหาของประชาชาติ ซ่ึงธรรมรัฐประกอบด�วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมท่ีมีความถูกต�อง
เป2นธรรม โดยรัฐและธุรกิจต�องมีความโปร+งใส มีความรับผิดชอบท่ีถูกต�องตรวจสอบได� และภาคสังคม
ท่ีเข�มแข็ง (ประเวศ วะศรี, 2541 : 4 อ�างใน นพพล สุรนัคครินทร*, 2547 : 21) 

ชัยวัฒน* สถาอานันท* ได�ให�นิยามของธรรมรัฐว+า หมายถึง การบริหารกิจการของบ�านเมือง
ด�วยความเป2นธรรม เคารพสิทธิของผู�คนเมืองอย+างเสมอกัน มีระบบตัวแทนประชาชนท่ีสะท�อนความคิด
ของผู�คนได�อย+างเท่ียงตรง มีรัฐบาลท่ีไม+ถืออํานาจเป2นธรรม แต+ใช�อํานาจท่ีประชาชนจะตรวจสอบได� 
ตัวรัฐบาลเองก็มีความเอื้ออาทรต+อผู�คนสามัญเป2นอาภรณ*ประดับตน ไม+ดูถูกประชาชนด�วยการเอา
ความเท็จมาให�และมีอารยะพอท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากบริหารงานผิดพลาดหรือไร�ประสิทธิภาพ 
(นฤมล ทับจุมพล, 2546 : 62) 

อานันท* ปSนยารชุน (2542 : 18-34) ได�ให�คํานิยามของธรรมรัฐว+า คือ ผลลัพธ*ของการจัดการ
กิจกรรม ซ่ึงบุคคลและสถาบันท่ัวไป ภาครัฐ และภาคเอกชน มีผลประโยชน*ร+วมกันได�กระทําลงไปใน
หลายทาง มีลักษณะเป2นขบวนการท่ีเกิดข้ึนต+อเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสู+การผสมผสานผลประโยชน*ท่ีหลากหลาย 
และขัดแย�งได� 

ประมวล รุจนเสรี (2542 : 48) ได�นิยามความหมายของธรรมรัฐว+า คือ การปรับวิธีคิด 
วิธีบริหารราชการของประเทศไทยเสียใหม+ท้ังหมด โดยกําหนดเจตนารมณ*ของแผ+นดินข้ึนมาเพ่ือทุกคน 
ทุกฝ}ายในประเทศจะร+วมกันคิด ร+วมกันทํา ร+วมกันจัดการ ร+วมกันรับผิดชอบ แก�ปSญหาพัฒนานําแผ+นดิน
ไปสู+ความม่ันคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและก�าวไกล 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542 : 18-34) ได�ให�คํานิยามของธรรมรัฐว+า หมายถึง ระบบโครงสร�าง 
และกระบวนการต+างๆ ท่ีวางกฎเกณฑ*ความสัมพันธ*เพ่ือให�เกิดความสมดุลข้ึนระหว+างภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคปSจเจกชนและครอบครัว ภาคต+างประเทศ เพ่ือท่ีภาคต+างๆ ของสังคม
จะพัฒนาและอยู+ร+วมกันอย+างสงบสันติสุข 

โดยเป{าหมายของธรรมรัฐ (Objective) ก็คือ การพัฒนาที่อยู+ร+วมกันอย+างสันติสุขของ 
ทุกภาคส+วนในสังคม กล+าวอีกในหนึ่งก็คือ ธรรมรัฐมีจุดมุ+งหมายในการสร�างความเป2นธรรมในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมให�กับทุกภาคส+วนในสังคม ไม+ใช+ภาคใดภาคหนึ่ง 

จากความหมายและคํานิยามของคําว+า ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล ที่กล+าวมาข�างต�น ซึ่งมี
ความหมายท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู+กับลักษณะการปกครอง เขตพื้นที่และวัฒนธรรมขององค*กรต+างๆ 
อย+างไรก็ตามคํานิยามเหล+านี้มักจะมีหลักการสําคัญที่ตรงกัน คือการมุ+งเน�นการพัฒนาที่ทุกฝ}าย
ต�องเข�ามามีส+วนร+วมท้ังในกระบวนการของร+วมคิด ร+วมตัดสินใจ ร+วมแก�ไขปSญหา และร+วมกันรับผล           
ท่ีเกิดข้ึนท้ังทางบวกและทางลบ เพ่ือให�การบริหารเกิดความโปร+งใส โดยต�องอาศัยความร+วมมือ
จากทุกฝ}ายในสังคม 
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3.   โครงสร�างของธรรมรัฐ 
สํานักคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป2นองค*กรท่ีกําหนดโครงการของธรรมรัฐ 

จากผลการประชุมประจําปpระหว+างส+วนราชการกับสํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 
ได�ข�อสรุปว+า ธรรมรัฐ ของข�าราชการพลเรือนประกอบด�วยหลักการสําคัญ 6 หลัก คือ 

1.  หลักนิติธรรม คือ การสร�างกรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให�เกิดความเข�มแข็ง 
คือ การมีกฎหมายท่ีมีความชัดเจนและนํามาใช�อย+างเป2นเอกภาพ ซ่ึงระบบยุติธรรมและกฎหมายท่ีส+งเสริม
การพัฒนาและระบบการจัดการปกครองที่ดีนั้น คือการมีกฎหมายที่มีความชัดเจน และนํามาใช�
อย+างเป2นเอกภาพ ในระบบและกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความเป2นวัตถุวิสัยและเป2นอิสระ และเป2นบทกฎหมาย
ท่ีมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมเพื่อป{องปรามผู�คิดละเมิด หรือลงโทษผู�ที่ฝ}าฝ�นระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมท่ีดีจะช+วยส+งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เศรษฐกิจ ถ�าขาดระบบเช+นว+านี้ไปหรือมีระบบท่ีอ+อนแอจะทําให�ไม+ค+อยมีใครอยากจะลงทุน ต�นทุน
ในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจถูกบิดเบือนไป และพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน*จากค+าเช+า
จะแพร+กระจายอย+างกว�างขวางจะนําไปสู+การกระทําของบริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับการทุจริต
ในทุกระดับ 

2.  หลักคุณธรรม คือ การปราบปรามทางทุจริตและการประพฤติมิชอบความหมายนี้
ครอบคลุมรูปแบบการช+อราษฎร*บังหลวงเกือบท้ังหมดท้ังภาครัฐและเอกชน ในส+วนของระบบราชการ
การทุจรติส+วนใหญ+หมายถึงการกระทําของหน+วยราชการ หรือของราชการท่ีมิชอบด�วยกฎหมาย
การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบจึงถือเป2นตัวชี้วัดสําคัญที่แสดงความตั้งใจจริง
ในการสร�างธรรมรัฐให�เกิดข้ึน 

3.  หลักความโปร+งใส คือ มีกติกาตรงไปตรงมา ไม+ทุจริตคอรัปชั่นจ+ายอะไรตรวจสอบ
ได�หมด ไม+มีทุจริตคอร*รัปชั่น แล�วประชาชนสามารถเข�าถึงข+าวสารเป2นธรรมถูกต�อง มีประสิทธิภาพ 
ความโปร+งใสนี้ต�องตอบได�ว+าทําอย+างไรทุกข้ันตอน หรือขอดูคะแนนได�ประชาชนสามารถตรวจสอบ
และติดตามผลได� สงสัยอะไรตรวจสอบได� 

4.  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง รับผิดชอบในฐานะหน�าท่ีท่ีทําอะไรแล�วต�อง สนองตอบ
ต+อสังคม มีหน+วยงานองค*กรพร�อมท่ีจะถูกตรวจสอบ มีคุณธรรมแต+งต้ังโดยสุจริตเท่ียงธรรม มีอะไรต+างๆ 
ท่ีถูกต�องชอบธรรมอย+าไปคดโกง ถ�าเป2นอัตตาธิปไตยมีตนเองเป2นใหญ+ โลกาธิปไตยเอาพวกท่ีกดดันเป2นใหญ+ 
แต+ธรรมาธิปไตย เอาความถูกต�องดีงามเป2นใหญ+ 

5.  หลักการมีส+วนร+วม คือ กระบวนการท่ีเปdดโอกาสให�ผู�มีส+วนร+วมได�เสียเข�ามามีบทบาท
และอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบายและมีส+วนในการควบคุมสถาบัน ตลอดจนการจัดสรร
การใช�และการรักษาทรัพยากรต+างๆ ท่ีมีผลกระทบต+อวิถีชีวิตของตนอันจะทําให�เกิดการตรวจสอบ
การใช�อํานาจของรัฐ เม่ือพิจารณาในบริบทของการจัดการปกครองและการบริหาร การมีส+วนร+วม
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จะเน�นการอุดหนุนให�ประชาชนพลเมืองซ่ึงรวมท้ังผู�หญิงด�วย มีอํานาจมากข้ึนและเน�นความสําคัญ
ของการมีปฏิสัมพันธ*ระหว+างตัวแสดงและกิจกรรมต+างๆ ในภาคประชาสังคม 

6.  หลักความคุ�มค+า หมายถึง ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความมีประสิทธิผลท้ังทางด�านปริมาณและคุณภาพ (ไชยวัฒน* คํ้าชู อ�างถึงใน นพพล สุรนัคครินทร*, 
2547 : 24) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว+าด�วยการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช�ตั้งแต+วันท่ี 11 สิงหาคม 2542 ทุกส+วนราชการต�องถือปฏิบัติและรายงานผลต+อ
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ได�ระบุถึงธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล ประกอบด�วยหลักสําคัญ 6 หลัก ได�แก+ 
(สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2544 : 13) 

1.  หลักนิติธรรม 
2.  หลักคุณธรรม 
3.  ความโปร+งใส 
4.  ความรับผิดชอบ 
5.  หลักการมีส+วนร+วม 
6.  หลักความคุ�มค+า 
สาระสําคัญอันเป2นองค*ประกอบหลักของธรรมรัฐแต+ละองค*ประกอบมีดังนี้ (สํานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 2544 : 56-57) 
1.  หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ข�อบังคับต+างๆ ให�ทันสมัยและเป2นธรรม 

เป2นท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร�อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข�อบังคับเหล+านั้น โดยถือว+า
เป2นการปกครองภายใต�กฎหมาย มิใช+ตามอําเภอใจ หรืออํานาจส+วนบุคคล 

2.  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกต�องดีงาม โดยรณรงค*ให�เจ�าหน�าท่ีของ
รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน�าท่ีเป2นตัวอย+างแก+สังคมและส+งเสริมให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน 
เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย* จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป2นนิสัย
ประจําชาติ 

3.  หลักความคุ�มค+า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช�ทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อให�
เกิดประโยชน*สูงสุดแก+ส+วนร+วม โดยรณรงค*ให�คนไทยมีความประหยัดใช�ของอย+างคุ�มค+า สร�างสรรค*สินค�า
และบริการท่ีมีคุณภาพแข+งขันในเวทีโลกได� และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ*ยั่งยืน 

4.  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต+อสังคม การใส+ใจปSญหาสาธารณะของบ�านเมืองและกระตือรือร�นในการแก�ไขปSญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกต+าง และความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
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5.  หลักความโปร+งใส หมายถึง การสร�างความไว�วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกวงการให�มีความโปร+งใส มีการเปdดเผยข�อมูลข+าวสารท่ีเป2นประโยชน*
อย+างตรงไปตรงมาด�วยภาษาท่ีเข�าใจง+ายประชาชนเข�าใจถึงข�อมูลข+าวสารได�อย+างสะดวกและมีกระบวนการ
ให�ประชาชนตรวจสอบความถูกต�องชัดเจนได� 

6.  หลักการมีส+วนร+วม หมายถึง การเปdดโอกาสให�ประชาชนได�มีส+วนร+วมรับรู�และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจในปSญหาสําคัญของประเทศ ไม+ว+าด�วยการแจ�งความเห็น การไต+สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ* การแสดงประชามติ 

พระธรรมปdฎก (2538 : 285-287) ได�กล+าวว+า ทศพิธราชธรรม เป2นหลักธรรมสําหรับ
ผู�เป2นกษัตริย*ท่ีดี 10 ประการ บางทีเรียกว+า ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม ถือว+าเป2นธรรม
ของพระราชา เป2นกิจวัตรที่พระเจ�าแผ+นดินควรประพฤติเป2นคุณธรรมของผู�ปกครองบ�านเมือง 
หรือธรรมของนักปกครอง ดังนี้ 

ทาน การให� คือ สละทรัพย*สิ่งของบํารุงเลี้ยง ช+วยเหลือประชาราษฎร*และบําเพ็ญ
ประโยชน* 

ศีล ความประพฤติดีงาม หมายถึง การปฏิบัติท่ีสํารวม กาย วาจา ประกอบแต+การสุจริต 
รักษาเกียรติของตน ทําตนให�เป2นตัวอย+างและเป2นท่ีเคารพนับถือของปวงประชาราษฎร*มิให�มีข�อท่ีจะ
ดูแคลน 

ปริจจาคะ การบริจาค คือ การเสียสละความสุขสําราญตลอดจนชีวิตของตนเพ่ือ
ประโยชน*ของประชาชน และความสงบเรียบร�อยของบ�านเมือง 

อาชชวะ ความซ่ือตรง คือ ซ่ือตรง ทรงสัตย*จริงไร�มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตไม+
หลอกลวงประชาชน 

มัททวะ ความอ+อนโยน หมายถึง การมีอัธยาศัยไม+เย+อหยิ่งหยาบคายกระด�างถือองค* มี
ความสง+างามเกิดแก+ท+วงทีกิริยาสุภาพนุ+มนวล ละมุนละไมให�ความรักภักดีแต+มิขาดความยําเกรง 

ตปะ ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหามิให�เข�ามาครอบงําย่ํายีจิต ระงับยับยั้งข+มใจ
ได� ไม+ยอมหลงใหลหมกมุ+นในความสําราญ และความปรนเปรอ มีความเป2นอยู+สมํ่าเสมอหรืออย+าง
สามัญ มุ+งม่ันแต+จะบําเพ็ญเพียรทําจิตใจให�บริบูรณ* 

อักโกธะ ความไม+โกรธ คือ ไม+กริ้ว ไม+เกรี้ยวกราด ลุอํานาจความโกรธ จนเป2นเหตุให�
วินิจฉัย การกระทําต+างๆ ผิดพลาด จนเสียความเป2นธรรม มีเมตตาประจําใจไว�ระงับความเคืองขุ+น 
วินิจฉัยความและทําการด�วยจิตอันราบเรียบเป2นตัวของตัวเอง 

อวิหิงสา ความไม+เบียดเบียน คือ ไม+บีบค้ันกดข่ี เช+น เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑ*แรงงาน
เกินขนาด ไม+หลงระเริงเกินขนาด ไม+หลงระเริงในอํานาจจนขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษ
อาชญาแก+ประชาราษฎร* ผู�หนึ่งผู�ใด 



34 

 

ขันติ ความอดทน คือ อดทนต+องานท่ีตรากตรําถึงจะลําบากกายน+าเบ่ือหน+ายเพียงไร ก็
ไม+ท�อถอย ถึงจะยั่วถูกหยันด�วยคําเสียดสีถากถางอย+างใด ก็ไม+หมดกําลังใจไม+ยอมละท้ิงกรณีท่ีบําเพ็ญ
ประโยชน*โดยธรรม 

อวิโรธนะ ความไม+คลาดธรรม คือ วางองค*เป2นหลักหนักแน+นในธรรมคงท่ีไม+ มี             
ความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ�อยคําท่ีดีร�าย ลาภสักการะใดๆ สถิตม่ันในธรรมท้ังส+วนยุติธรรม ความ
เท่ียงธรรม นิติธรรม ไม+ประพฤติคลาดเคลื่อนวิบัติไป 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542 : 186-191) ได�อธิบายว+า ราชสวดีธรรม เป2นธรรมของ
ข�าราชการ หรือ หลักราชการมีท้ังหมด 49 ข�อ ธรรมของข�าราชการถือว+าเป2นธรรมรัฐท่ีข�าราชการทุก
คนต�องปฏิบัติเพ่ือการเป2นข�าราชการท่ีดี ต้ังแต+เริ่มรับราชการ จนถึงออกจากราชการ ดังนี้ 

1.   เม่ือเข�ารับราชการใหม+ๆ ยังไม+มีชื่อเสียงและยังไม+มียศศักด์ิ ก็อย+ากล�าจนเกินพอดี 
และอย+าขาดกลัวจนเสียราชการ 

2.   ข�าราชการต�องไม+มักง+าย ไม+เลินเล+อ เผลอสติ แต+ต�องมีความระมัดระวังให�ดีอยู+เสมอ 
ถ�าหัวหน�าทราบความประพฤติสติปSญญา และความซ่ือสัตย*สุจริตแล�ว ย+อมไว�วางใจ และเผยความลับ
ให�ได�ทราบด�วย 

3.   เม่ือหัวหน�าเรียกใช�งานในราชการ อย+าหวั่นไหวไปด�วยอํานาจอคติ พึงปฏิบัติงาน
ราชการให�สําเร็จไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมดุจตราชูท่ีอยู+ในระดับเท่ียงตรง 

4.   เม่ือมีราชการเกิดข้ึน ไม+ว+าจะเป2นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามที เม่ือถูกเรียกใช�พึง
ปฏิบัติราชการนั้นๆ ให�สําเร็จสมประสงค*ไม+พึงบิดพลิ้วหรือหวั่นไหวไปตามอารมณ* 

5.   ทางเดินท่ีเขาตกแต+งไว�เป2นราชวิถี แม�จะได�รับพระราชานุญาตให�เดินด�วยก็ไม+ควรเดิน 
6.   ไม+พึงใช�ของเสมอราชาหรือหัวหน�า ไม+บริโภคให�ทัดเทียมกับพระราชา หรือหัวหน�า พึง

ปฏิบัติให�ต่ํากว+าทุกสิ่งทุกอย+าง 
7.   ไม+พึงใช�กิริยาท+าทีวาจาตีเสมอ กับพระราชาหรือหัวหน�า ต�องแสดงให�ต+างชั้นลงมา 

จึงจะชอบด�วยประเพณีนิยม และเป2นการรักษาตนให�พ�นราคีโทษ 
8.   เม่ือพระราชาทรงสําราญอยู+ในหมู+อํามาตย* มีพระสนมกํานัลเฝ{าแหนอยู+ราชเสวก  

ไม+พึงแสดงอาการทอดสนิทในพระสนมกํานัล ไม+พึงเป2นคนฟุ{งซ+าน แสดงอาการโอหังอย+างคะนองกาย 
คะนองวาจาให�เสียมารยาทของข�าเฝ{า 

9.   ไม+พึงเล+นหัวกับพระกํานัล 
10. ไม+พึงปรึกษาราชการในท่ีลับ 
11. ไม+พึงลักลอบเอาพระราชทรัพย*ออกจากพระคลังหลวง 
12. ไม+พึงเห็นแก+หลับนอนจนแสดงให�เห็นเป2นการเกียจคร�าน 
13. ไม+พึงด่ืมสุราจนเมามาย 
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14. ไม+พึงฆ+าสัตว*ท่ีได�รับพระราชทานอภัย 
15. ไม+พึงทะนงตนว+าเป2นคนท่ีพระราชาหรือหัวหน�าโปรดปรานแล�วข้ึนร+วมพระแท+น

บัลลังก*เรือพระท่ีนั่ง หรือรถพระท่ีนั่ง 
16. ต�องรู�จักท่ีเฝ{าอันเหมาะสม อย+าให�ห+างเกินไปหรือชิดเกินไป ต�องอยู+ ในที่ ซ่ึง                   

พระราชทอดพระเนตรเห็นถนัด หรือฟSงกระแสพระราชดํารัสได�โดยง+าย 
17. อย+าชะล+าใจเม่ือพระราชาทรงกระทําพระองค*เป2นเพ่ือน หรือเม่ือหัวหน�ากระทําตน

เป2นเพ่ือน 
18. เม่ือได�รับการยกย+องเชิดชู ก็อย+าทะนงตัวอวดตัวว+าเป2นปราชญ*ราชบัณฑิตและไม+

ควรจ�วงจาบเพ็ดทูลพระราชาหรือเสนองานต+อหัวหน�าในลักษณะท่ีเป2นการเย+อหยิ่งทะนงตน 
19. แม�ได�รับพระราชทานราชานุญาตให�เข�านอกออกในได�ก็ไม+ควรทอดสนิท แต+ควรขอ

พระบรมราชานุญาตก+อนทุกครั้งไป ให�มีสติดํารงตนเป2นคนรอบคอบเสมอ 
20. เม่ือพระมหากษัตริย*จะทรงยกย+องพระราชโอรส หรือพระราชวงศ*โดยพระราชทาน

บ�าน นิคมรัฐ หรือชนบทให�ครอบครอง ก็ควรนิ่งดูก+อนไม+ควรด+วนเพ็ดทูลหรือโทษ 
21. เม่ือพระราชาหรือหัวหน�าจะบําเหน็จความชอบแก+ผู�ใดไม+ควรทูลหรือเสนอตัด                    

ขัดลาภของผู�นั้น พึงรอบคอบสอบสวนให�ถ�วนถ่ี มีจิตใจท่ีอ+อนโยนโอนไปในทางท่ีเหมาะท่ีควร 
22. ข�าราชการต�องเป2นคนไม+เห็นแก+ได� ไม+ยอมตนให�ตกอยู+ในอํานาจของความอยากต�อง

ทําตัวให�เหมือนปลา คือทําไม+มีลิ้น ไม+เจรจาหาเรื่องให�เกิดความขุ+นเคืองแก+หัวหน�าหรือเพ่ือน
ข�าราชการด�วยกัน 

23. ไม+ใช�จ+ายเงินของแผ+นดินไปในทางฟุ}มเฟ�อยสุรุ+ยสุร+าย 
24. ต�องสอดส+องรักษางานราชการให�ดี อย+าให�ผิดระเบียบ ประเพณีและกฎหมาย และ

ต�องต+อสู�กับอุปสรรคข�อขัดแย�งและเหตุขัดขวางเสมอ 
25. ต�องไม+มัวเมาในสตรี เพราะจะทําให�เสื่อมจากอํานาจและเกิดราคีโทษในราชการ 
26. ไม+ควรพูดมากเกินพอดี แต+ก็ไม+ควรนิ่งเสียเรื่อยไป 
27. เม่ือถึงคราวท่ีต�องพูดให�พูดพอเหมาะพอควร และพูดอย+างแจ+มแจ�งชัดเจนและให�นิ่ง

เม่ือถึงคราวต�องให�นิ่ง 
28. ข�าราชการต�องอดทนไม+ฉุนเฉียว ไม+โกรธง+าย และไม+ต�องพูดหรือกระทบกระเทียบ

เปรียบเปรย 
29. ต�องเป2นคนมีความสัตย*จริงต+อคําพูดของตนเสมอ พูดจาให�นิ่มนวลสุภาพไม+สอดเสียด

ยุยงให�เกิดความบาดหมางและแตกสามัคคีกัน ไม+พึงกล+าวถ�อยคําท่ีเพ�อเจ�อ เหลวไหลไร�ประโยชน* 
30. ข�าราชการต�องบํารุงเลี้ยงดู บิดามารดา ให�ผาสุก เคารพนบนอบและเอ้ือเฟ��อเก้ือกูล

ต+อผู�หลักผู�ใหญ+ในตระกูล 
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31. ต�องละอายต+อความชั่ว เกรงกลังต+อความผิดไม+ประพฤติละเมิดศีลธรรม และเป2น
มิตรท่ีดีในครอบครัว 

32. ต�องมีระเบียบวินัย และมีมารยาทสุภาพงดงามเสมอ 
33. มีศิลปะในการปฏิบัติราชการให�ดําเนินไปโดยรวดเร็ว และสําเร็จเป2นผลดีเสมอ 
34. ต�องฝ�กใจฝ�กตนให�ม่ันอยู+ในความดี มีอัธยาศัยอ+อนโยนไม+ถือตัวอวดดี ไม+หวั่นไหวไป

ตามโลกธรรม 
35. ต�องขยันขันแข็งในหน�าท่ีราชการ 
36. ให�เป2นผู�มีความบริสุทธิ์ สะอาดในหน�าท่ีการงาน 
37. ให�เป2นคนเฉลียวฉลาด รู�จักฐานะอันควรและไม+ควร 
38. ต�องประพฤติอ+อนน�อมถ+อมตน มีความเคารพยําเกรงในผู�ใหญ+เหมือนตนประพฤติตน

ม่ันอยู+ในความดี และมุ+งม่ันทําแต+ความดี 
39. ควรปลีกตนให�ห+างจากบุคคลท่ีพระราชาหรือประมุขของประเทศอ่ืนๆ ส+งมาสืบราชการลับ 

ให�จงรักภักดีแต+ในเจ�านายและพระราชาของตนเท+านั้น ไม+ฝSกใฝ}ราชสํานักอ่ืน 
40. ข�าราชการพ่ึงใฝ}ใจเข�าไปหาสมณะและพราหมณ* ผู�ทรงศีล เป2นนักปราชญ*หรือรู�หลัก

นักปราชญ*ดี เพ่ือรักษาศีลฟSงธรรมบ�าง บํารุงท+านบ�าง ศึกษาถ+ายทอดเอาความรู�จากท+านบ�าง 
41. ข�าราชการไม+ควรลบล�างราชประเพณี ในการบริจาคทาน ควรรักษาไว�ให�ม่ันคง เม่ือ

ถึงคราวท่ีทรงจะบริจาคทานก็ไม+ต�องกีดกันโดยประการใดๆ ท้ังสิ้น 
42. ข�าราชการต�องเป2นคนมีปSญญา มีความรู� ฉลาดเฉลียว และเข�าใจวิธีการทั่วๆ ไป 

ได�เป2นอย+างดี รู�จักกาลสมัยท่ีควรหรือไม+ควร 
43. ข�าราชการต�องหม่ันขยันในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ไม+เลินเล+อหละหลวมต�องตรวจสอบดูแล

ให�รอบคอบ ทํางานให�สําเร็จเสร็จสิ้นไปโดยครบถ�วนดีเสมอ 
44. บุตรธิดาหรือพ่ีน�องท่ีประพฤติไม+ดี ทําตนเหมือนคนตายแล�ว มีแต+จะคอยล�างผลาญ

ก็ไม+ควรยกย+อง ส+วนทาสกรรมกรและคนใช�พฤติดี มีความขยันหม่ันเพียรในหน�าท่ีการงานโดยสมํ่าเสมอ 
ควรยกย+องชมเชย และควรให�ความอุปการะเลี้ยงดูอย+างดี 

45. ไร+นาและปศุสัตว* ข�าวในยุ�งฉาง ควรตรวจดูอยู+เป2นประจํา ตลอดจนการใช�จ+ายใน
ครอบครัวก็พึงรู�จัดกําหนดประมาณ 

46. ข�าราชการต�องเป2นผู�มีศีลธรรมประจําตน มีความซ่ือสัตย*ไม+เห็นแก+ได�ไม+เข�าข�าง คนผิด 
เป2นคนซ่ือสัตย*จงรักภักดีท้ังต+อหน�าและลับหลัง 

47. ข�าราชการต�องรู�จักพระราชนิยม ความนิยมของเจ�านายปฏิบัติให�ต�องตามพระราช
ประสงค* ไม+ฝ}าฝ�นขัดขืนพระราชอัธยาศัยหรืออัธยาศัย 
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48. เวลาผลัดพระภูษาลงสรงสนาน ราชเสวกพึงก�มศีรษะลงชําระพระบาท แม�จะถูกกริ้ว
กราดจนถึงต�องราชอาญาก็ไม+พึงโกรธตอบ 

49. ต�องสักการบูชาพระราชา ผู�ซ่ึงถือว+าเป2นยอดปราชญ* และเป2นผู�พระราชทานสมบัติ
อันถึงใจให�ทุกๆ อย+าง 

4. การปฏิบัติตามธรรมรัฐ 
จากแนวความคิดในการปกครองตามแนวธรรมรัฐได�เผยแพร+และเข�ามามีบทบาท

ในการจัดระบบการปกครองของรัฐบาลไทย โดยสํานักนายกรัฐมนตรีได�ออกระเบียบว+าด�วยการบริหาร
กิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มาใช�แล�ว ได�มีหน+วยงานต+างๆ นําหลักการดังกล+าวมาปฏิบัติ
ชัดเจนมากข้ึน ในส+วนเทศบาลและหน+วยงานส+วนท�องถ่ินต+างๆ ก็ได�นําธรรมรัฐมาปรับใช�ในการบริหาร
จัดการเช+นเดียวกัน  

5. ตัวช้ีวัดธรรมรัฐ ในการนําธรรมรัฐไปปฏิบัติในหน+ายงานต+างๆ ไม+ว+าจะเป2นหน+วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให�เกิดผลตามวัตถุประสงค*ความจําเป2นท่ีหน+วยงานจะต�องมี ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนว+า
พฤติกรรมต+างๆ ของผู�ปฏิบัติงานเป2นไปตามเกณฑ*มาตรฐานมากหรือน�อยเพียงใด ตัวชี้วัดทางด�านธรรมรัฐจึง
เป2นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะใช�ตรวจสอบระดับธรรมรัฐของแต+ละองค*กร ในทุกระดับทุกหน+วยงาน เอ
เจอร* Agere. (2545 : 27 อ�างถึงใน สุวกิจ ศรีปSดถา, 2545 : 28) อธิบายว+า สิ่งท่ีมีความสัมพันธ*กันใน
การปกครอง และการบริหาร อันเป2นตัวบ+งชี้ธรรมรัฐท่ีมีอยู+ในประเทศไทย ดังนี้ 

1.  ความสัมพันธ*ระหว+างรัฐกับตลาด 
2.  ความสัมพันธ*ระหว+างรัฐกับประชาชน 
3.  ความสัมพันธ*ระหว+างรัฐกับภาคเอกชนหรือกลุ+มทางสังคมท่ีเกิดจากการรวมตัวโดย

สมัครใจ 
4.  ความสัมพันธ*ระหว+างผู�ท่ีได�รับการเลือกต้ัง/นักการเมือง กับผู�ท่ีได�รับการแต+งต้ัง/

ข�าราชการ 
5.  ความสัมพันธ*ระหว+างฝ}ายนิติบัญญัติกับฝ}ายบริหาร 
6.  ความสัมพันธ*ระหว+างรัฐชาติกับสถาบันระหว+างประเทศ 
ตัวชี้วัดธรรมรัฐของแต+ละองค*กรจะต�องเหมาะสมของแต+ละชนิดขององค*กร อาจพิจารณา

ตามหลักต+อไปนี้ (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 อ�างถึงใน สุวกิจ ศรีปSดถา, 2545 : 28) 
1.  ต�องมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต+ละหน+วยงาน 
2.  ต�องสามารถนําไปปฏิบัติได� และมีความโปร+งใสในตัวชี้วัดเอง 
3.  ต�องมีคุณภาพและความแม+นยําของตัวชี้วัดและกรอบตัวชี้วัด 
4.  ต�องมีข�อมูลท่ีสนับสนุนการได�มาซ่ึงตัวชี้วัด 
5.  ต�องสามารถระบุผลท่ีจะได�รับจากตัวชี้วัดได�อย+างชัดเจน 
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จากหลักเกณฑ*ดังกล+าว (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 : 50-61 อ�างถึงใจ สุวกิจ ศรีปSดถา, 
2545 : 29) ได�จําแนกตัวชี้วัดตามลักษณะโครงสร�าง ดังต+อไปนี้ 

 
ตาราง 1 ตัวช้ีวัดเก่ียวกับธรรมรัฐ 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความชอบธรรม ตัวอยPางตัวช้ีวัด 

กฎหมาย การยึดถือหลักและการปฏิบัติตาม จํานวนคดีท่ีมีการจับตัวผู�ต�องหาผิดตัว
มาดําเนินคดี 

การป{องกันและปราบปรามการใช�เงิน
ไปในทางมิชอบ 

จํานวนคดีท่ีมีการร�องขอให�ตรวจสอบ
เรื่องการฟอกเงิน 

กฎหมายและกฎเกณฑ*ต+างๆ มีความ
เป2นธรรมสามารถปกป{องคนดีและ
ลงโทษคนไม+ดีได� 

อัตราจํานวนคดีท่ีเกิดข้ึนต+อจํานวนคดีท่ี
มีการดําเนินคดีจนถึงท่ีสุด 

สังคม ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและ
หน�าท่ีของตนเอง เข�าใจกฎเกณฑ*ต+างๆ 
และมีส+วนร+วมในกรณีต+างๆ  

ทัศนคติในเรื่องบทบาทและความสําคัญ
ของประชาชนในสังคม 

โอกาสและสิทธิทางการศึกษา จํานวนและการจัดต้ังของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ/เอกชน 

การเมือง สิทธิทางการเมือง การแสดงออกถึงการมีเสรีภาพของ
ประชาชน 

วาระการดํารงตําแหน+งสําคัญทางการเมือง
และการบริหาร 

วาระการทํางานท่ีชัดเจนของผู�บริหาร
ระดับต+างๆ 

เศรษฐกิจ การผูกขาดในการขายสินค�าและบริการ - จํานวนผู�ค�าสินค�าและบริการ 
- ราคาสินค�าและบริการท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพ 
- โอกาสในการเลือกซ้ือสินค�า 

การเปdดประมูลโดยท่ัวไปและเปdดเผย การนําเอาระบบการประมูลท้ังหมด
เปdดเผยต+อสาธารณชนทุกข้ันตอน 

การจัดซ้ือจัดจ�างโดยรัฐบาล ให�ตัวแทนในทุกภาคส+วนร+วมตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ�างของรัฐ 
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สังคม การรับรู�ข�อมูลข+าวสารของประชาชน ประชาชนสามารถเข�าถึงระบบข�อมูล
ข+าวสารอย+างท่ัวถึงในทุกระดับและทุก
พ้ืนท่ี 

การประชาพิจารณ* จํานวนเรื่องท่ีมีการทําประชาพิจารณ* 
กลุ+มผู�มีส+วนได�ท่ีเข�ามามีส+วนในการ
ประชาพิจารณ*ต�องมีอยู+ในทุกภาคส+วน 
 

 
ตาราง 1 (ตPอ) 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความโปรPงใส ตัวอยPางตัวช้ีวัด 
การเมือง การสรรหาบุคลากรเข�ารับราชการ มีการประกาศและเปdดสอบแข+งขันท่ัวไป 

การโยกย�ายถอดถอน การใช�ระบบกฎเกณฑ*ท่ีมีคุณธรรม มี
ความถูกต�อง 

การเสริมสร�างความโปร+งใสและการ
ต+อต�านการคอร*รัปชั่น 

การจัดต้ังองค*กรอิสระท่ีมีหน�าท่ีในการ
ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความรับผิดชอบ ตัวอยPางตัวช้ีวัด 
สังคม คุณภาพของงานด�านปริมาณและความ

ถูกต�อง 
ผลการประเมินคุณภาพของงาน 

การเข�าร+วมประชุมของสมาชิก อ.บ.ต. ขาดประชุมไม+เกินร�อยละ 20 
การมีระบบการตรวจสอบท่ีดี จํานวนคดีการร�องเรียนเรื่องทุจริตและ

ฉ�อราษฎร*บังหลวงจํานวนคดีท่ี
ดําเนินการเสร็จแล�ว 
 

การเมือง การสร�างกลไกด�านอํานาจ การจัดต้ังองค*กรอิสระเพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง จํานวนเรื่องท่ีมีการร�องเรียนว+ามีการ
ทุจริตการเลือกต้ัง 

เศรษฐกิจ การจัดทํางบประมาณขององค*กร
ปกครองส+วนท�องถ่ิน 

จัดเก็บภาษีได�ไม+ตํ่ากว+าร�อยละ 80 
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การเปdดเผยข�อมูลโครงการและ
งบประมาณของรัฐ 

การเปdดเผยแผนงานและงบประมาณ
ของหน+วยงานราชการ 

การจัดสรรงบประมาณให�โครงการใน
แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค*การบริหาร
ส+วนท�องถ่ิน 

การจัดสรรงบประมาณให�ท�องถ่ินไม+
น�อยกว+าร�อยละ 70 

กฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญ จํานวนคดีการทุจริตประพฤติมิชอบของ
ข�าราชการ 

ความครอบคลุมของตัวบทกฎหมาย การจัดอันดับการคอร*รัปชั่นของประเทศ
หรือสากล 
 

 
ตาราง 1 (ตPอ) 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

ตัวอยPางตัวช้ีวัด 

สังคม การสร�างความร+วมมือระหว+างภาครัฐ
เอกชนและประชาชน 

การจัดต้ังสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห+งชาติท่ีประกอบด�วยตัวแทน
ของกลุ+มท่ีหลากหลายในสังคม 

การร�องเรียนและการร�องทุกข*ในการ
ดําเนินการในเรื่องต+างๆ ท้ังในและนอก
องค*กรลดน�อยลง 

จากจํานวนผู�ร�องเรียนของประชาชน 

การเมือง 
  

การแก�ไขปSญหาของรัฐ จํานวนเรื่องท่ีได�มีการร�องทุกข*ผ+านสื่อมวลชน 
การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชน 

- จํานวนเรื่องท่ีอยู+ระหว+างการ
ดําเนินการของรัฐ 
- จํานวนเรื่องท่ีรัฐสามารถแก�ไขปSญหา
ให�แก+ประชาชนได�สําเร็จ 

การเมือง  - ระยะเวลาท่ีชัดเจนของข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการของหน+วยงาน 

กฎหมาย การจัดการระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน 

อัตราส+วนของหมู+บ�านท่ีสาธารณูปโภค
ครบต+อจํานวนหมู+บ�านท้ังหมดใน
ประเทศ 
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การตรวจสอบการมีประสิทธิภาพของ
กฎหมาย 

การสํารวจการปฏิรูปกฎหมาย 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับการมีสPวนรPวม ตัวอยPางตัวช้ี 
สังคม การแสดงประชามติ จํานวนประชาชนท่ีเข�าร+วมประชามติ 

(50,000 คนตามรับธรรมนูญ) 
การจัดต้ังองค*กรอิสระ จํานวนองค*กรอิสระและเสรีภาพ

ทางด�านการบริหารจัดการองค*กร 
ความพึงพอใจของผู�มีส+วนเก่ียวข�องและ
ได�รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 

จํานวนผู�เข�าร+วมในการแสดงความ
คิดเห็น/จํานวนข�อเสนอแนะ 

การเมือง สิทธิในการเลือกต้ัง จํานวนร�อยละของผู�ไปใช�สิทธิในการ
เลือกต้ัง 

ความสนใจทางการเมือง - จํานวนผู�สมัครเป2นสมาชิกพรรค 
- จํานวนผู�ไปตรวจสอบรายชื่อผู�มีสิทธิ์
เลือกต้ัง 

ความเข�าใจในระบบของการเลือกต้ัง จํานวนบัตรเสียในแต+ละครั้งของผู�มาใช�
สิทธิในการเลือกต้ัง 

 
ในการกําหนดตัวชี้วัดของหน+วยงานต+างๆ จะต�องมีการเลือกหรือกําหนดตัวชี้วัดท่ีมีความ

เหมาะสมกับหน+วยงานนั้นๆ เนื่องจากสภาพของหน+วยงานมีความแตกต+างตามชนิดและ             
สายงานของหน+วยงานนั้นๆ เช+น (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 : 50-61 อ�างใน สุวกิจ ศรีปSดถา, 2545 
: 39) 

ตาราง 2 ตัวช้ีวัดธรรมรัฐในการบริหารงาน 
 

หลักธรรมรัฐ ตัวช้ีวัด 
หลักนิติธรรม การจัดทําประชาพิจารณ*เก่ียวกับข�อบังคับต+างๆ ท่ีจะมีผลบังคับใช�กับ

ชุมชน 
ความโปร+งใส การจัดต้ังหน+วยการให�ข�อมูลข+าวสารแก+ประชาชน 

การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความโปร+งใสของสมาชิกสภาเทศบาล 
ความรับผิดชอบ การจัดทําข�อบังคับงบประมารได�ครอบคลุมปSญหาและกลุ+มเป{าหมาย

หรือไม+ 



42 

 

สมาชิกสภาเทศบาลขาดประชุมร�อยละ 20 
การจัดสรรงบประมาณเทศบาลมากกว+า 70% ของงบพัฒนาให�แก+
โครงการในแผนพัฒนาเขตเทศบาล 

ประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล 

การพิจารณาการใช�งบประมาณกับผลงานท่ีได�ว+าคุ�มค+ากับเงินท่ีได�ใช�
จ+ายไปหรือไม+ 

การมีส+วนร+วมของ 
ประชาชน 

ฝ}ายบริหารของเทศบาลได�ใช�กลไกประชาพิจารณ*ในการตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญๆ ท่ีมีผลกระทบต+อประชาชนและชุมชนท่ีอยู+ในเขต
เทศบาลหรือพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
เม่ือมีข�อขัดแย�งระหว+างเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลและประชาชน ได�มีการ
จัดเวทีเพ่ือไต+สวนสาธารณะว+าข�อเท็จจริงคืออะไร 
เทศบาลจัดให�มีการลงประชามติของประชาชนในโครงการท่ีไม+
สามารถหาฉันทามติได� 
การให�ประชาชนเข�าร+วมฟSงการประชุมของสภาเทศบาลได� ซ่ึงมีการ
ระบุไว�ในบันทึกของมหาดไทยถึงเทศบาล 

การมีส+วนร+วมของ 
ประชาชน 

การให�ประชาชนมีส+วนร+วมในการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเพ่ือทําข�อบังคับงบประมาณประจําปpของเทศบาลโดยนําแผน
ท่ีจัดทําแล�วมาทําประชาพิจารณ*ตามหนังสือสั่งการของมหาดไทยปp 
พ.ศ. 2541 

กรอบคุณธรรม คณะผู�บริหารเทศบาลถูกฟ{องร�องหรือร�องเรียนเรื่องทุจริตหรือไม+ 
มีการให�บริการประชาชนอย+างเสมอภาคหรือไม+ 
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีต�องจัดเก็บไม+ต่ํากว+า 80 % 

 
6.  ธรรมรัฐกับการบริหารงาน 

เป2นคําท่ีใช�นิยามพฤติกรรมภาคปฏิบัติงานในการบริหารจัดการของทุกหน+วยงาน 
โดยเฉพาะอย+างยิ่งการบริหารงานเทศบาล ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�างของเทศบาลมีหน�าท่ี
กําหนดนโยบายอนุมัติงบประมาณ และควบคุมการบริหารจัดการของเทศบาลโดยให�นายกเทศมนตรี
เป2นผู�นํานโยบายของคณะสภาเทศบาลไปสู+การปฏิบัติ ซ่ึงสภาเทศบาลมีบทบาทหน�าท่ีสําคัญในการ
บริหารจัดการของเทศบาลให�เป2นไปตามวัตถุประสงค*ท่ีตั้งไว� 

ในเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารงานเทศบาลนั้น มีหลักการท่ีสําคัญว+า 
เทศบาลล�วนอยู+ในภายใต�ความกดดันท่ีต�องแข+งขันกันในแง+ คุณภาพ ของการบริหารงานกับท�องถ่ินอ่ืน
และสภาวะสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู+เสมอ ในขณะเดียวกันต+างก็ได�รับการสนับสนุนด�านทรัพยากร
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ท่ีมีอยู+อย+างจํากัดแนวทางการปรับปรุง เทศบาลท่ีเห็นชัดเจนท่ัวโลก คือ กระแสการบริหารจัดการท่ีดี
และเป2นอิสระในการบริหารจัดการมากข้ึน เพราะทุกภาคส+วนมีความเชื่อว+าหากเทศบาลมีอิสระใน
การบริหารงานแล�วจะเป2นสิ่งท่ีเอ้ือให�เทศบาลสามารถบรรลุพันธกิจในสภาวการณ*แข+งขันสูงได� 

ในประเทศไทยได�มีการกล+าวถึง ความเป2นอิสระของการบริหารงานเทศบาลมาเป2น
เวลานานหลายปpเอกสารท่ียืนยันแนวคิดนี้ ได�แก+ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และได�มี                  
การปรับปรุงมาจนถึงฉบับท่ีใช�กันอยู+ในปSจจุบันได�มีการให�อํานาจในการบริหารจัดการอย+างชัดเจน 
และเป2นอิสระ เพ่ือให�เทศบาลสามารถบริหารงานได�อย+างคล+องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

จากพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบการบริหารจัดการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 
2542 ได�มีแนวทางในการกําหนดกรอบในการบริหารจัดการ โดยเทศบาลจําเป2นต�องมีความเป2นอิสระ
ในด�านการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการท่ีดีนั้น ต�องนําหลักธรรมรัฐเข�ามาปรับใช�ในการ
บริหารงานเทศบาล ซ่ึงองค*ประกอบของธรรมรัฐนั้นกล+าวไว� ดังต+อไปนี้ 

1.  การรับผิดชอบต+อการปฏิบัติงานและการควบคุมการบริหารงานท่ีเข�มแข็ง โดยมี
กฎระเบียบท่ีชัดเจนไม+เกิดความคลุมเครือ 

2.  ความมีประสิทธิผล กล+าวคือ เทศบาลต�องเพ+งเล็งไปท่ีความเป2นเลิศของคุณภาพงาน
ท่ีออกมาสู+สายตาของประชาคม 

3.  ความมีประสิทธิภาพ ต�องคํานึงถึงรายรับรายจ+าย ต�องรู�ต�นทุน มีประสิทธิภาพในการ
ใช�ทรัพยากรเน�นความคุ�มค+าเป2นหลักสําคัญ 

4.  หลักการประชาธิปไตย และการมีส+วนร+วม ต�องยึดหลักปฏิบัติ 2 แนว คือ การจัดการ
แบบมีส+วนร+วมและการร+วมใช�อํานาจหรือกระจายอํานาจบุคลากรทุกคนของเทศบาล ควรมีส+วนร+วมใน
การตัดสินใจและกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังหน+วยย+อยหรือหน+วยปฏิบัติ 

5.  ความยุติธรรม โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค*ของเทศบาลเป2นหลักสําคัญ 
6.  ความสามารถคาดการณ*ได� นั่นคือ คาดผลลัพธ*ได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
7.  ความยืดหยุ+น หมายถึง การจัดการต+างๆ ต�องสามารถแปรเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสม 

ของสถานการณ* 
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว+าด�วยหลักเกณฑ*และวิธีการบริหาร

กิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได�แก+ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป{าหมาย ดังต+อไปนี้ 
1. เกิดประโยชน*สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต+อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค+าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม+มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป2น 
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5. มีการปรับปรุงภารกิจของส+วนราชการให�ทันต+อสถานการณ* 
6. ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย+างสมํ่าเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 

2546 : 3) 
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป{าหมายดังกล+าวข�างต�น แต+ละเรื่องมีความหมายและแนวทาง

ปฏิบัติบางประการท่ีเทศบาลตําบลแม+ริมสามารถนํามาประยุกต*จัดทําเป2นหลักเกณฑ*การบริหาร
จัดการบ�านเมืองท่ีดีของเทศบาล ดังต+อไปนี้ 

1. การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน#สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ท่ีมีเป{าหมาย เพ่ือให�เกิดความผาสุกและความเป2นอยู+ท่ีดีของประชาชน ความสงบ เรียบร�อยและความ
ปลอดภัยของสังคมส+วนรวม ตลอดจนประโยชน*สูงสุดของประเทศ ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน*สูงสุด
ของประชาชนส+วนราชการจะต�องดําเนินการโดยถือว+าประชาชนเป2นศูนย*กลางท่ีจะรับบริการจากรัฐ 

2. การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตPอภารกิจของรัฐ เป2นการกําหนดให�ส+วน
ราชการปฏิบัติ เช+น  
 ก+อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส+วนราชการต�องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว�เป2นการล+วงหน�า 
และต�องจัดให�มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ*และ
วิธีการท่ีส+วนราชการกําหนดข้ึน 
 ส+วนราชการมีหน�าท่ีพัฒนาความรู�ในส+วนราชการ เพ่ือให�มีลักษณะเป2นองค*การแห+งการเรียนรู�
อย+างสมํ่าเสมอ เป2นต�น 

3. การบริหารราชการอยPางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ�มคPาในเชิงภารกิจของรัฐ เป2น 
การกําหนดให�ส+วนราชการปฏิบัติ เช+น 
 ให�ส+วนราชการกําหนดเป{าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล�วเสร็จของงานหรือโครงการ
และงบประมาณท่ีจะต�องใช�ในแต+ละงานหรือโครงการ และต�องเผยแพร+ให�ข�าราชการและประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 ในการจัดซ้ือหรือจัดจ�าง ให�ส+วนราชการดําเนินการโดยเปdดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณา
ถึงผลประโยชน*และผลเสียทางสังคม ภาระต+อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค*ท่ีจะใช� ราคาและ
ประโยชน*ระยะยาวของส+วนราชการท่ีจะได�รับประกอบกัน 
 การวินิจฉัยชี้ขาดปSญหาใดๆ ให�เป2นหน�าท่ีของส+วนราชการท่ีรับผิดชอบในปSญหานั้นๆ จะต�อง
พิจารณาชี้ขาดโดยเร็ว การต้ังคณะกรรมการข้ึนพิจารณาชี้ขาดให�ดําเนินการได�เท+าท่ีจําเป2นอันไม+อาจ
หลีกเลี่ยงได� 
 การสั่งราชการโดยปกติให�กระทําเป2นลายลักษณ*อักษร เว�นแต+ในกรณีที่ผู�บังคับบัญชามี
ความจําเป2นท่ีไม+อาจสั่งเป2นลายลักษณ*อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด�วยวาจาก็ได� แต+ให�ผู�รับคําสั่งนั้น
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บันทึกคําสั่งด�วยวาจาไว�เป2นลายลักษณ*อักษร และเมื่อได�ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกล+าวแล�ว 
ให�บันทึกรายงานให�ผู�สั่งราชการทราบ ในบันทึกให�อ�างอิงคําสั่งด�วยวาจาไว�ด�วย  

4. การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เป2นการกําหนดให�ส+วนราชการปฏิบัติ เช+น ให�ส+วนราชการ
จัดให�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 
หรือการดําเนินการอื่นใดของผู�ดํารงตําแหน+งใดให�แก+ผู�ดํารงตําแหน+งที่มีหน�าที่ความรับผิดชอบ
ในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือก+อให�เกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
ท้ังนี้ ในการกระจายอํานาจตัดสินใจดังกล+าวต�องมุ+งผลให�เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ 
ประชาชน 
 ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับการบริการประชาชนหรือการติดต+อประสานงานระหว+าง
ส+วนราชการด�วยกัน ให�ส+วนราชการแต+ละแห+งจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ รวมท้ัง
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องในแต+ละข้ันตอนท่ีเปdดเผยไว� ณ ท่ีทําการส+วนราชการและในระบบเครือข+าย
สารสนเทศของส+วนราชการ เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�าตรวจดูได� เป2นต�น 

5. การปรับปรุงภารกิจของสPวนราชการ เป2นการกําหนดให�ส+วนราชการปฏิบัติ 
ให�ส+วนราชการจัดให�มีการทบทวนภารกิจของตนเองว+าภารกิจใดมีความจําเป2นหรือสมควร

ท่ีจะได�ดําเนินการต+อไปหรือไม+ 
 ส+วนราชการมีหน�าท่ีสํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
ท่ีอยู+ในความรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให�มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ 
หรือประกาศข้ึนใหม+ ให�ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ* หรือสอดคล�องกับความจําเป2นทางเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป2นสําคัญ ในการดําเนินการดังกล+าวให�ส+วนราชการนําความคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะของประชาชน
มาประกอบการพิจารณาด�วย เป2นต�น 

6. การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน เป2นแนวทางการ
กําหนดให�ส+วนราชการปฏิบัติ เช+น ในการปฏิบัติราชการส+วนท่ีเก่ียวข�องกับการบริการประชาชน หรือ
ติดต+อประสานงานระหว+างส+วนราชการด�วยกัน ให�ส+วนราชการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงาน
และประกาศให�ประชาชนและข�าราชการทราบเป2นการท่ัวไป 
 ส+วนราชการใดได�รับการติดต+อสอบถามเป2นหนังสือจากประชาชนหรือจากส+วนราชการด�วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู+ในอํานาจหน�าที่ของส+วนราชการนั้นให�เป2นหน�าที่ของส+วนราชการนั้นที่จะต�อง
ตอบคําถามหรือแจ�งการดําเนินการให�ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว� 
 ให�ส+วนราชการจัดให�มีเครือข+ายสารสนเทศของส+วนราชการเพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก+
ประชาชนท่ีสามารถจะติดต+อสอบถามหรือขอข�อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ของส+วนราชการ 
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 การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให�ถือเป2นเรื่องเปdดเผย เว�นแต+กรณีมีความจําเป2นอย+างยิ่ง 
เพ่ือประโยชน*ในการรักษาความม่ันคงของประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบ
เรียบร�อยของประชาชน หรือการคุ�มครองสิทธิส+วนบุคคล จึงให�กําหนดเป2นความลับได�เท+าท่ีจําเป2น 
 ส+วนราชการต�องจัดให�มีการเปdดเผยข�อมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจ+ายแต+ละปp รายการเก่ียวกับ
การจัดซ้ือหรือจัดจ�างท่ีจะดําเนินการในปpงบประมาณนั้น และสัญญาใดๆ ท่ีได�มีการอนุมัติให�จัดซ้ือ
หรือจัดจ�างแล�ว ให�ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได� ณ สถานท่ีทําการของส+วนราชการและ
ระบบเครือข+ายสารสนเทศของส+วนราชการ ทั้งนี้ การเปdดเผยข�อมูลดังกล+าวต�องไม+ก+อให�เกิด
ความได�เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก+บุคคลใดในการจัดซ้ือหรือจัดจ�าง ในการจัดซ้ือ
หรือจัดจ�างห�ามมิให�มีข�อความหรือข�อตกลงห�ามมิให�เปdดเผยข�อความหรือข�อตกลงในสัญญาดังกล+าว 
เว�นแต+ข�อมูลดังกล+าวเป2นข�อมูลที่อยู+ภายใต�บังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข�อบังคับที่เกี่ยวกับ
การคุ�มครองความลับทางราชการในส+วนท่ีเป2นความลับทางการค�า  

7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป2นการกําหนดให�ส+วนราชการปฏิบัติ เช+น 
 นอกจากการจัดให�มีการประเมินผลตามข�อ  2) แล�วให�ส+วนราชการจัดให�มีคณะผู�ประเมิน
อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส+วนราชการท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให�บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ ความคุ�มค+าในภารกิจ 
 ส+วนราชการต�องจัดให�มีการประเมินภาพรวมของผู�บังคับบัญชาแต+ละระดับหรือหน+วยงานใน
ส+วนราชการก็ได� ท้ังนี้ การประเมินดังกล+าวต�องกระทําเป2นความลับและเป2นไปเพ่ือประโยชน*แห+ง
ความสามัคคีของข�าราชการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข�าราชการนั้นเพ่ือประโยชน*ในการ
บริหารงานบุคคลในส+วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข�าราชการผู�นั้นใน
ตําแหน+งท่ีปฏิบัติประโยชน*และผลสัมฤทธิ์  ท่ีหน+วยงานท่ีข�าราชการผู�สังกัดจะได�รับผล จากการ
ปฏิบัติงานของข�าราชการผู�นั้น (โกวิทย* พวงงาม, 2546 : 431-432) 
 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
 ประวัติสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปางจัดต้ังครั้งแรก ปp พ.ศ. 2457 ได�รับมอบบริจาคท่ีดิน เพ่ือปลูกสร�าง
อาคารท่ีทําการจาก เจ�าบุญวาทย* วงค*มานิตย* แห+งนครลําปางซ่ึงเดิมเป2นท่ีว+าการ 6 ตําแหน+งสํานักงาน
ตํารวจแห+งชาติ ได�จัดข้ึนทะเบียนบัญชีราชพัสดุ เพ่ือใช�ประโยชน* ในราชการตํารวจเรียบร�อยแล�ว  ต้ังอยู+
เลขท่ี 3  ถ.บุญวาทย* ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง ทะเบียนเลขท่ี ลป.61 เนื้อท่ี 3 ไร+ 2 งาน 37 ตาราง
วา แต+เดิมท่ีเริ่มก+อสร�างเป2นอาคารท่ีทําการได�ก+อสร�างเป2นอาคารไม� 2 ชั้นใต�ถุนเทคอนกรีต ส+วนชั้น 2 
ได�สร�างห�องกักขังผู�ต�องหาและห�องสิบเวร ในสมัยนั้น จํานวนกําลังพลท่ีได�รับการจัดสรรมาบรรจุมี
กําลังน�อยมาก โดยมี ร.ต.อ.มัคทาย  มุสิกลักษณ*  เป2นผู�บังคับกองร�อย ได�จัดสายตรวจเดินเท�าและ
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สายตรวจรถจักรยานยนต*เป2นหลักใน การตรวจความสงบสุขของประชาชนในบริเวณท่ีทําการได�สร�าง
บ�านพักของผู�บังคับกองร�อยจํานวน 1 หลัง และอาคารห�องแถวของชั้นประทวน จํานวน 1 หลัง
สําหรับนายสิบตํารวจและพลตํารวจจนถึงปp พ.ศ. 2550 ได�รับจัดสรรงบประมาณในการก+อสร�าง
อาคารท่ีทําการใหม+ ในพ้ืนท่ีของโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 5 (เดิม) เลขท่ี 97 ถนนจามเทวี ตําบลเวียง
เหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ทะเบียนเลขท่ี ลป199 เป2นเนื้อท่ี 22 ไร+ 2 งาน 31 ตารางวา โดย
เข�าใช�ประโยชน*ในพ้ืนท่ีต้ังแต+ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปSจจุบันมี  พ.ต.อ. ฐนกร คุ�มวงศ* ดํารง
ตําแหน+งผู�กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 

วิสัยทัศน#  
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง เป2นหน+วยงานซ่ึงมีหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย*สินของประชาชน ตลอดจนความม่ันคงในราชอาณาจักร อํานวยความยุติธรรม ให�บริการ
ประชาชนด�วยความเสมอภาค เป2นธรรมอย+างมีมาตรฐาน เพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน ศรัทธาต+อองค*กร
และประชาชน 

พันธกิจ   
1. รักษาความปลอดภัยสําหรับองค*พระมหากษัตริย* พระราชินีและรัชทายาท ผู�สําเร็จ

ราชการแทนพระองค* พระบรมวงศานุวงศ* ผู�แทนพระองค*และพระราชอาคันตุกะ 
2. รักษาความสงบ ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
3. ป{องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญา 
4. อํานวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 
5. ให�บริการท่ีดีโดยยึดประชาชนเป2นศูนย*กลาง 
6. ส+งเสริมให�ประชาชน ชุมชน และท�องถ่ินมีส+วนร+วมในการป{องกันควบคุมและแก�ไขปSญหา

อาชญากรรม 
ท่ีตั้ง 
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ต้ังอยู+ท่ี  เลขท่ี 97 ถนนจามเทวี ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย* 52000 พิกัดเลขท่ี N.A. 535220 อยู+ห+างจากกรุงเทพมหานคร ตามทาง
รถไฟ 625 กิโลเมตร และตามทางหลวงแผ+นดินสายพหลโยธิน 602 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดตPอ 
 ทิศเหนือ ติดต+อกับตําบลต�นธงชัย อําเภอเมืองลําปาง เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร 
ทุ+งฝาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร  
 ทิศใต� ติดต+อกับตําบลน้ําโจ� อําเภอแม+ทะ เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรแม+ทะ  
ระยะทาง 12 กิโลเมตร  
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 ทิศตะวันออก ติดต+อกับตําบลแม+เมาะ อําเภอแม+เมาะ เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร 
แม+เมาะ ระยะทาง 16 กิโลเมตร  
 ทิศตะวันตก ติดต+อกับตําบลหนองหล+ม อําเภอห�างฉัตร เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจ 
ภูธรห�างฉัตร  ระยะทาง 12 กิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพพ้ืนท่ีในชุมชน 
สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เป2นพ้ืนท่ีราบ และติดแม+น้ํา (แม+น้ําวัง) เป2นบางส+วน สภาพการต้ัง

บ�านเรือนในชุมชน หมู+บ�าน ปานกลาง ไม+แออัด 
ข�อมูลท�องถ่ิน 

               อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง แบ+งการปกครองออกเป2น 19 ตําบล มีพ้ืนท่ี 1,156 ตาราง
กิโลเมตร โดยพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง แบ+งออกเป2นดังนี้   

1. เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปางรวมเขตพ้ืนท่ีการปกครอง ดังนี้ 
     1.1 เขตเทศบาลนครลําปาง มีชุมชน 44 ชุมชน จํานวน 26,562 หลังคาเรือน ประชากร 

43,690 คน 
     1.2 เขตเทศบาลเมืองเขลางค*นคร มีชุมชน 38 ชุมชน จํานวน 22,644 หลังคาเรือน 

ประชากร 60,820 คน 
     1.3 เขตเทศบาลตําบลบ+อแฮ�ว มีชุมชน 11 ชุมชน จํานวน 3,429 หลังคาเรือน ประชากร 

8,618 คน 
     1.4 เขตเทศบาลตําบลพิชัย มีชุมชน 13 ชุมชน จํานวน 4,931 หลังคาเรือน ประชากร 

12,083 คน 
     1.5 เขตองค*การบริหารส+วนตําบลบ+อแฮ�ว มีชุมชน 10 ชุมชน จํานวน 3,840 หลังคา

เรือน ประชากร 8,736 คน 
     1.6 เขตองค*การบริหารส+วนตําบลพิชัย มีชุมชน 11 ชุมชน จํานวน 2,938 หลังคาเรือน 

ประชากร 10,384 คน 
     1.7 เขตองค*การบริหารส+วนตําบลบ�านเป{า มีชุมชน 12 ชุมชน จํานวน 2,360 หลังคา

เรือน ประชากร 3,377 คน 
จํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีจํานวน 147,708 คน โดยเป2นชาย จํานวน 

70,533 คนและเป2นหญิงจํานวน 77,175 คนโดยเฉลี่ยข�าราชการตํารวจ 1 นาย รับผิดชอบประชากร
ประมาณ 456 คน ต+อพ้ืนท่ี 1.2 ตารางกิโลเมตร  

2. สถานศึกษา สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 2.1 มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท+า      จํานวน     3   แห+ง 
 2.2 วิทยาลัยหรือเทียบเท+า            จํานวน     4   แห+ง 
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 2.3 โรงเรียนมัธยมศึกษา              จํานวน   22   แห+ง 
 2.4 โรงเรียนประถมศึกษา             จํานวน   34   แห+ง 

3. สถานพยาบาล สถานพยาบาลในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 4 แห+ง คือโรงพยาบาลลําปาง 
โรงพยาบาลเขลางค*นครราม โรงพยาบาลค+ายสุรศักด์ิมนตรี โรงพยาบาลแวนแซนวู�ด 

4. ศาสนสถาน โบราณสถาน เป2นแหล+งท+องเท่ียวท่ีสําคัญ คือวัดพระแก�วดอนเต�า วัดศรีชุม 
วัดศรีรองเมือง วัดเกาะวารุการาม และวัดป}าฝาง 

5. ข�อมูลทางเศรษฐกิจ ได�แก+ 
 5.1 ธนาคารและสถาบันการเงิน   จํานวน 22 แห+ง 
 5.2 โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนท่ี มีท้ังหมดจํานวน 314 แห+ง ได�แก+ 

     5.2.1 คนงานต้ังแต+ 7-20   คน จํานวน 181 แห+ง 
     5.2.2 คนงานต้ังแต+ 21-50 คน จํานวน 76 แห+ง 
     5.2.3 คนงานต้ังแต+ 51 คนข้ึนไป จํานวน 57 แห+ง 

 5.3 โรงแรม บังกะโล เกาท*เฮ�าส* ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 30 แห+ง 
 5.4 โรงภาพยนตร* ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 1 แห+ง 
 5.5 บริษัท ห�างหุ�นส+วน ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 2185 แห+ง 
 5.6 สถานบริการ (ตามกฎหมายสถานบริการ) ในเขตพ้ืนท่ี มีจํานวน 17 แห+ง 
 5.7 สถานีบริการน้ํามันและเชื้อเพลิง ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 22 แห+ง 
 5.8 โรงรับจํานําในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 1 แห+ง 
 5.9 สถานีขนส+ง บริษัท ขนส+ง จํากัด ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 1  แห+ง 
 5.10 ตลาดสดท่ีทางราชการจัดให�มีข้ึน ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน  6  แห+ง 
 5.11 ร�านค�าทอง เขตพ้ืนท่ี จํานวน 42 แห+ง 
 5.12 ร�านค�าอัญมณี ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 1  แห+ง 
 5.13 สนามกอล*ฟ ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 1 แห+ง 
 5.14 ห�างสรรพสินค�า ศูนย*การค�าในเขตพ้ืนท่ี  จํานวน 3 แห+ง 
 5.15 สนามบินพาณิชย* ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 1 แห+ง 

ท่ีทําการสายตรวจ ในสังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
1.   ท่ีทําการสายตรวจตําบลบ�านเป{า 
2.   ท่ีทําการสายตรวจตําบลพิชัยจุดสกัดก้ันยาเสพติด (แผนชัยยะ 6/49) 
3.   ท่ีทําการสายตรวจตําบลบ+อแฮ�ว 
4.   ตู�ยามทับหมาก 
5.   หน+วยบริการประชาชนห�าแยกหอนาฬิกา 
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6.   ท่ีทําการสายตรวจตําบลพระบาท 
7.   ท่ีทําการสายตรวจตําบลปงแสนทอง 
8.   ท่ีทําการสายตรวจตําบลชมพู 
9.   ท่ีทําการสายตรวจตําบลกล�วยแพะ 
10. ตู�ยามผาลาด จุดสกัดก้ันยาเสพติด (แผนชัยยะ 6/49) 

โครงสร�างหนPวยงานและสายการบังคับบัญชา 
 โครงสร�างสถานีตํารวจ สถานีตํารวจท่ีมีหัวหน�าสถานีตํารวจเป2นระดับตําแหน+งผู�กํากับการ  

มีดังนี้ 
ลักษณะงานในสถานีตํารวจ งานในสถานีตํารวจภูธร แบ+งออกเป2น 5 งานกับ 1 หน+วย

ปฏิบัติการ คืองานอํานวยการ งานป{องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน การสอบสวนและ
หน+วยปฏิบัติการพิเศษ 

กําหนดหัวหน�างานในสถานีตํารวจ  ดังนี้ 
1.  สถานีตํารวจท่ีมีหัวหน�าสถานีตํารวจเป2นระดับตําแหน+งผู�กํากับการ  กําหนดให� 
     1.1 รองผู�กํากับการป{องกันปราบปราม  เป2นหัวหน�างานอํานวยการ และงานป{องกัน

ปราบปราม 
     1.2  รองผู�กํากับการจราจร  เป2นหัวหน�างานจราจร 

  1.3  รองผู�กํากับการสืบสวนสอบสวน  เป2นหัวหน�างานสืบสวนและงานสอบสวน 
  1.4  ผู�บังคับกองร�อย (สบ 2) หรือผู�บังคับหมวด (สบ 1) เป2นหัวหน�าหน+วยปฏิบัติการพิเศษ 

 2. กรณีท่ีมีข�าราชการตํารวจระดับสูงสุดของผู�ปฏิบัติงานของแต+ละงานหลายคนให�หัวหน�า
สถานีตํารวจ เป2นผู�มอบหมายให�ข�าราชการตํารวจระดับสูงสุดของผู�ปฏิบัติงานแต+ละคนปฏิบัติหน�าท่ี
ได�ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ*หรือสภาพพ้ืนท่ีแล�วแต+กรณี และให�อยู+ภายใต�การควบคุม 
กํากับดูแลปกครองบังคับบัญชาของหัวหน�างาน 
 
 หน�าท่ีของตําแหนPงในสถานีตํารวจ  มีดังนี้ 
    1. หัวหน�าสถานีตํารวจมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการวางแผนอํานวยการสั่งการควบคุม  
กํากับดูแล ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนการฝ�กอบรม 
โดยปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิด
ในคดีอาญา ภายในเขตอํานาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง รวมทั้งความรับผิดชอบ
ในด�านการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจากผู�บังคับบัญชาในระดับกองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด เพ่ือพัฒนา การบริหารการป{องกันปราบปราบอาชญากรรม การรักษาความสงบ
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เรียบร�อย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน บริการทางสังคม ชุมชนและมวลชนสัมพันธ*  
งานกิจการพิเศษ งานความม่ันคงและงานอ่ืนๆ ดังนี้ 

     1.1 ทําหน�าท่ีหัวหน�าผู�รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ ดังนี้ 
 1.1.1  กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
 1.1.2  วางแผนการปฏิบัติงาน 
 1.1.3  พิจารณามอบหมายงานโดยให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานในหน�าท่ีอ่ืนนอกเหนือจากหน�าท่ีการงานประจําได�ตามความเหมาะสม 
 1.1.4  พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในงานท่ีมีปSญหา 
 1.1.5  ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน  

ความประพฤติ  และระเบียบวินัย 
 1.1.6 กําหนดมาตรการในการประสานงานและควบคุมกํากับดูแลให�มีการประสานงานกัน

อย+างใกล�ชิดกับหน+วยงานอ่ืน 
 1.1.7 ให�คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานของข�าราชการ

ตํารวจในสถานีตํารวจ 
 1.1.8  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจในสถานีตํารวจ 
 1.1.9  ติดต+อประสานงานกับหน+วยงานอ่ืน 
 1.1.10 จัดการฝ�กอบรมให�กับข�าราชการตํารวจ เพ่ือให�มีความรู� ความสามารถ  

ประพฤติดี ระเบียบวินัยเหมาะสมกับการปฏิบัติหน�าท่ี โดยการจัดฝ�กอบรมเองหรือขอรับการสนับสนุน
จากหน+วยงานอ่ืน 

 1.1.11 เข�าร+วมประชุมคณะกรรมการต+างๆ ตามท่ีได�รับการแต+งต้ัง 
 1.1.12 ร+วมประชุมกับหน+วยงานอ่ืนในงานท่ีเก่ียวข�อง 
 1.1.13 แก�ไขปSญหาข�อขัดข�องในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ 
 1.1.14 ตอบปSญหาและชี้แจงเรื่องต+างๆ เก่ียวกับงานในหน�าท่ี 

 1.2  ทําหน�าท่ีหัวหน�าพนักงานสอบสวน โดยปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  
หรือข�อบังคับกําหนด 

    1.3  ปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือข�อบังคับ กําหนดให�เป2นอํานาจหน�าท่ี
ของหัวหน�าสถานีตํารวจโดยเฉพาะ 

    1.4 วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการจัดกําลังในการถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย* 
และพระบรมวงศานุวงศ*ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเข�ามาในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

    1.5  วางแผนปฏิบัติและควบคุมการจัดกําลังในการควบคุมความสงบเรียบร�อย กรณีมีเหตุ
พิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วง  และอ่ืนๆ  
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    1.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงาน  ตามข�อ 1.1-1.5 
    1.7  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

    2. หัวหน�างานอํานวยการ มีหน�าท่ีเป2นหัวหน�าผู�ปฏิบัติงานอํานวยการรับผิดชอบเก่ียวกับ
การวางแผนสั่งการ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานท่ีเก่ียวกับนโยบาย  
ยุทธศาสตร*และแผนงานของสถานีตํารวจ งานการบริหารบุคลากร การศึกษา การฝ�กอบรม งานวิชาการ  
สวัสดิการ การพัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ  
การส+งกําลังบํารุง รวมทั้งลักษณะงานที่เกี่ยวข�องหรือเป2นส+วนประกอบเพื่อส+งเสริมหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานในสถานีตํารวจ โดยจําแนกออกเป2นงานต+างๆ ดังนี้ 

  2.1 งานนโยบายยุทธศาสตร*แผนแม+บท แผนปฏิบัติการ แผนประจําปpและแผนการปฏิบัติการ
ประจําปpของสถานีตํารวจ 

  2.2  งานธุรการและสารบรรณท่ัวไปของสถานีตํารวจ 
 2.3  งานกําลังพล รวมท้ังงานพัฒนาข�าราชการตํารวจและครอบครัวให�มีความพร�อมท้ัง

ด�านกําลัง ความคิด และจิตใจ เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
 2.4  งานการศึกษา ฝ�กอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนงานเผยแพร+ความรู� 
 2.5  งานสวัสดิการ  
 2.6  งานพัฒนาองค*กร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการต+างๆ  
 2.7  งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ 
 2.8  งานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.9  งานจัดการเรื่องเงินสินบน  เงินรางวัลและเงินค+าตอบแทน 
 2.10 งานการจัดหาอาหารเลี้ยงดูผู�ต�องหา 
 2.11 งานทะเบียนคนต+างด�าวและงานการขออนุญาตต+างๆ 
 2.12 งานการประชาสัมพันธ* 
 2.13 งานตรวจสอบติดตามประเมินผลวิจัย และพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร*  

แผนงานและโครงการต+างๆ 
 2.14 งานดูแลห�องประชุมและจัดการประชุม 
 2.15 งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน 

ความประพฤติและระเบียบวินัย 
 2.16 การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 
 2.17 งานอ่ืนใดท่ีไม+ได�กําหนดให�เป2นหน�าท่ีของงานใดในสถานีตํารวจให�เป2นหน�าท่ีของงาน

อํานวยการ 
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 2.18 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานอํานวยการ 
 2.19 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

     3.  ผู�ปฏิบัติงานอํานวยการ 
    3.1  สารวัตรธุรการหรือสารวัตรอํานวยการ  มีหน�าท่ีดังนี้ 

 3.1.1  ควบคุม  ตรวจสอบให�คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน
ของผู�ใต�บังคับบัญชาในงานอํานวยการ 

 3.1.2  การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจําและต�องรีบรายงาน
ให�หัวหน�างานอํานวยการทราบในทันที 

 3.1.3  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานอํานวยการ 
 3.1.4  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

    3.2  รองสารวัตรธุรการ  มีหน�าท่ีดังนี้ 
  3.2.1  ปฏิบัติงานตามข�อ 2.2 - 2.15 และ 3.1.1 
  3.2.2  การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน มีอํานาจมอบให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจําและต�องรีบรายงาน
ให�หัวหน�างานอํานวยการหรือสารวัตรธุรการ หรือสารวัตรอํานวยการทราบในทันที 

  3.2.3  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานอํานวยการ 
  3.2.4  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
    3.3  ผู�บังคับหมู+ธุรการมีหน�าท่ีดังนี้ 
  3.3.1  งานธุรการและสารบรรณท่ัวไปของสถานีตํารวจ 

 3.3.2  งานกําลังพลของสถานีตํารวจ 
 3.3.3  งานสวัสดิการ 
 3.3.4  งานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.3.5  งานทะเบียนคนต+างด�าวและงานการขออนุญาตต+างๆ 
 3.3.6  งานการประชาสัมพันธ* 
 3.3.7  งานดูแลห�องประชุมและจัดการประชุม 
 3.3.8  งานงบประมาณการเงิน พัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ 
 3.3.9  งานจัดการเรื่องเงินสินบน  เงินรางวัลและเงินค+าตอบแทน 
 3.3.10 งานการจัดหาอาหารเลี้ยงดูผู�ต�องหา 
 3.3.11 งานปฏิบัติหน�าท่ีพลขับหรืองานนําสาร 
 3.3.12 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานอํานวยการ 
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 3.3.13 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
     4.  หัวหน�างานปcองกันปราบปราม  มีหน�าท่ีดังนี้ 
เป2นหัวหน�าผู�ปฏิบัติงานป{องกันปราบปราม รับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผน อํานวยการ สั่งการ  

ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในด�านการป{องกันอาชญากรรม
และรักษาความสงบเรียบร�อย งานปราบปรามอาชญากรรม ซ่ึงเป2นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
ต+างๆ ท่ีมีโทษทางอาญาทุกฉบับงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ งานชุมชน
และมวลชนสัมพันธ*ในรูปแบบต+าง ๆ รวมท้ังงานท่ีมีลักษณะเก่ียวข�อง  หรือเป2นส+วนประกอบของงานนี้  
ในเขตพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ เพ่ือมิให�เกิดอาชญากรรมข้ึน โดยจําแนกออกเป2นงานต+างๆ ดังนี้ 

4.1 งานการข+าว 
4.2 งานจัดทําแผนท่ีระบบข�อมูลอาชญากรรม รวมท้ังการจัดทําระบบข�อมูล เป{าหมายท่ี

อาจเกิดอาชญากรรมและระบบข�อมูลทางสังคมท่ีเป2นประโยชน*ต+อการป{องกันระงับ
ปราบปรามอาชญากรรม 

4.3 งานควบคุมผู�ต�องหาและผู�ถูกกักขัง 
4.4 งานควบคุมศูนย*วิทยุ หรือการรับส+งวิทยุของสถานีตํารวจ 
4.5 งานจัดต้ังจุดรับแจ�งเหตุ  จุดตรวจ  จุดสกัดและกําหนดมาตรการต+างๆ ในการป{องกัน

และปราบปรามมิให�อาชญากรรมเกิดข้ึน 
4.6 งานจัดสายตรวจทุกประเภท 
4.7 งานควบคุมแหล+งอบายมุขและการจัดระเบียบสังคม 
4.8 งานปราบปรามการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติ

ต+างๆ ท่ีมีโทษทางอาญาทุกฉบับ 
4.9 งานปราบปรามผู�มีอิทธิพล และมือป�นรับจ�าง 
4.10 งานพิทักษ*เด็ก  เยาวชนและสตรี 
4.11 งานปราบปรามผู�มีอิทธิพลเก่ียวกับบ+อนการพนัน  สถานบริการและแหล+งอบายมุข 
4.12 งานปราบปรามผู�มีอิทธิพลในการฮ้ัวประมูล และขัดขวางการเสนอแข+งขันราคาในการ

ประมูลงานของทางราชการ 
4.13 งานปราบปรามจับกุมผู�ต�องหาตามหมายจับ  ตรวจค�นสถานท่ีเกิดเหตุหรือบุคคล 
4.14 งานตามกฎหมายว+าด�วยการจําหน+ายสุรา สถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร* โรงรับ

จํานํา  อาวุธป�น การพนัน การขายทอดตลาดและค�าของเก+า การเรี่ยไร กิจการเทป
และวัสดุโทรทัศน* รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�อํานาจไว� 
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4.15 งานฝ�กอบรมประชาชน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงาน
รักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบ�าน สมาชิกไทยอาสาป{องกันชาติท่ีเก่ียวกับการ
ป{องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยเพ่ือช+วยเหลือกิจการตํารวจ 

4.16 งานคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ระดับสถานีตํารวจ 
4.17 งานประชาสัมพันธ* ชุมชนและมวลชนสัมพันธ*เพ่ือแสวงหาความร+วมมือจากหน+วยงาน

ภาครัฐ  เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร�างเครือข+ายการป{องกันอาชญากรรมในชุมชน
และทุกภาคส+วนของสังคมในเขตพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

4.18 งานพัฒนากําลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ* เทคโนโลยี เพ่ือใช�ในการป{องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

4.19 งานระบบงบประมาณท่ีเก่ียวกับงานป{องกันปราบปราม 
4.20 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร*  

แผนงานและโครงการต+างๆ ในการป{องกันปราบปรามอาชญากรรม 
4.21 กรณีมีการกระทําความผิด ให�พิจารณาสั่งการให�ผู�ปฏิบัติงานป{องกันปราบปราม  

ดําเนินการจับกุมหรือดําเนินการจับกุมด�วยตนเอง 
4.22 งานการจัดกําลังร+วมในการถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย* และพระบรม

วงศานุวงศ*ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเข�ามาในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
4.23 งานการจัดกําลังร+วมในการควบคุมความสงบเรียบร�อย กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น 

การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 
4.24 งานควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน

ความประพฤติและระเบียบวินัย 
4.25 การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา  

ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม  แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 
4.26 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
4.27 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

5.  ผู�ปฏิบัติงานปcองกันปราบปราม 
 5.1  สารวัตรป{องกันปราบปราม มีหน�าท่ีดังนี้ 

5.1.1  ควบคุม ตรวจสอบให�คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน
ของผู�ใต�บังคับบัญชาในงานป{องกันปราบปราม 

5.1.2  การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา 
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสมแต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจําและต�องรีบรายงาน
ให�หัวหน�างานป{องกันปราบปรามทราบในทันที 
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5.1.3  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.1.4  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

5.2  รองสารวัตรป{องกันปราบปราม  มีหน�าท่ีดังนี้ 
5.2.1  ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหน�าป{องกันปราบปรามหรือสารวัตรป{องกันปราบปราม

มอบหมาย 
5.2.2  ปฏิบัติงานตามข�อ 4.1- 4.23 และ 5.11 
5.2.3  กรณีมีการกระทําความผิดให�ดําเนินการจับกุม โดยพิจารณาใช�กําลังตํารวจ

ตามความเหมาะสม แล�วรายงานหัวหน�างานป{องกันปราบปรามหรือสารวัตรป{องกันปราบปรามทราบ 
5.2.4  ปฏิบัติหน�าท่ีนายร�อยตํารวจเวร 
5.2.5  ปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�าสายตรวจ 
5.2.6  ขณะปฏิบัติหน�าท่ีนายร�อยตํารวจเวรและหัวหน�าสายตรวจในคราวเดียวกัน

ให�ปฏิบัติหน�าท่ีในด�านป{องกันเป2นหลัก ส+วนการปฏิบัติหน�าท่ีในด�านระงับปราบปราม ให�เป2นไปตาม
แผนให�กําหนดไว�หรือตามความเหมาะสม 

5.2.7  ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจท้ังในด�านการปฏิบัติงาน  
ความประพฤติ และระเบียบวินัย 

5.2.8  การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วนให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 

5.2.9 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.2.10 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

5.3 ผู�บังคับหมู+ ป{องกันปราบปราม 
 5.3.1  ทําหน�าท่ีธุรการ  มีหน�าท่ีดังนี้ 

5.3.1.1  งานรับส+ง และการเสนอหนังสือ 
5.3.1.2  งานร+างโต�ตอบท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.3.1.3  งานเก็บรักษาค�นและทําลายเอกสาร 
5.3.1.4  งานจัดเก็บและรวบรวมสถิติข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 

  5.3.1.5  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.3.1.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

5.3.2  ทําหน�าท่ีปฏิบัติการป{องกันปราบปราม  มีหน�าท่ีดังนี้ 
5.3.2.1  เก็บรวบรวมสถิติข�อมูลเก่ียวกับการป{องกันและปราบปรามตามท่ี

ผู�บังคับบัญชามอบหมายและสั่งการเก่ียวกับคดีอาญาทุกประเภทและคดีตามพระราชบัญญัติต+างๆ 
ท่ีมีโทษทางอาญาทุกฉบับ โดยให�เก็บและรายงานตามท่ีสํานักงานตํารวจแห+งชาติกําหนด 
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5.3.2.3  จับกุมเม่ือพบการกระทําความผิดหรือได�รับคําสั่งจากผู�บังคับบัญชา 
5.3.2.4  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม

วงศานุวงศ*ท่ีเสด็จพระราชดําเนินเข�ามาในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
5.3.2.5  ควบคุมความสงบเรียบร�อย  กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงาน

ตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 
5.3.2.6  ปฏิบัติหน�าท่ีสิบเวรประจําสถานีตํารวจ  ควบคุมการปฏิบัติหน�าท่ีของ

ยามสถานีตํารวจ ประชาสัมพันธ* ควบคุมผู�ต�องหาพิมพ*ลายนิ้วมือ 
5.3.2.7 ปฏิบัติหน�าท่ียามสถานีตํารวจ รักษาการณ* รักษาความสงบเรียบร�อย 

ความสะอาด พัสดุของหลวง สิ่งของท่ียึดมาประกอบคดี ตลอดจนช+วยเหลือควบคุมดูแลผู�ต�องหาและ
ผู�ต�องขัง 

5.3.2.8  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.3.3  ทําหน�าท่ีควบคุมผู�ต�องหาบนสถานี มีหน�าท่ีดังนี้ 

5.3.3.1  ควบคุมดูแลผู�ต�องหา ผู�ถูกกักขังและผู�ถูกจําขัง โดยจะต�องรายงาน
นายร�อยตํารวจเวรทราบ 

5.3.3.2  การเยี่ยมผู�ถูกควบคุม โดยจัดให�ผู�มาเยี่ยมเยียนผู�ถูกควบคุมได�ตาม
กําหนดเวลาท่ีกําหนดไว�เท+านั้น รวมท้ังตรวจตราดูแลสิ่งของและอาหารที่มีผู�นํามาเยี่ยมผู�ถูกควบคุม  
เพ่ือป{องกันไม+ให�มีสิ่งของต�องห�าม เล็ดลอดเข�าไปถึงผู�ถูกควบคุมในห�องควบคุมได� 

5.3.3.3  ดําเนินการเรื่องการให�อาหารผู�ถูกควบคุม ตรวจตรา ดูแลอาหารท่ี
ทางการจัดเลี้ยงไม+ให�มีสิ่งของต�องห�าม ปะปนเข�าไปในอาหารและเลี้ยงอาหารตามเวลาท่ีกําหนดเท+านั้น 

5.3.3.4  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และ
พระบรมวงศานุวงศ* และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

5.3.3.5  ควบคุมความสงบเรียบร�อย กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงานตาม
ประเพณี  การชุมนุมประท�วงและอ่ืน ๆ 

5.3.3.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.3.3.7  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

5.3.4  ทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ*  มีหน�าท่ีดังนี้ 
5.3.4.1  สอบถามและให�คําแนะนําประชาชนผู�มาติดต+อ 
5.3.4.2  รับโทรศัพท* ถ�าเป2นการแจ�งข+าวเก่ียวกับคดีให�รีบแจ�งให�นายร�อยตํารวจ

เวรรับสาย 
5.3.4.3  ดําเนินการเก่ียวกับคําร�องต+างๆ 
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5.3.4.4  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม
วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

5.3.4.5  ควบคุมความสงบเรียบร�อย กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตาม
ประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ  

5.3.4.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.3.4.7  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

5.3.5 ทําหน�าท่ีพิมพ*ลายนิ้วมือ มีหน�าท่ีดังนี้ 
5.3.5.1  พิมพ*ลายนิ้วมือบุคคลท่ีขอตรวจสอบประวัติ 
5.3.5.2  พิมพ*ลายนิ้วมือผู�ต�องหาและพิมพ*ลายนิ้วมือศพอันเกิดจากการตายโดย

ผิดธรรมชาติ 
5.3.5.3  พิมพ*ลายนิ้วมือผู�ต�องสงสัย 
5.3.5.4  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม

วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
5.3.5.5  ควบคุมความสงบเรียบร�อย  กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงาน

ตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ  
5.3.5.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.3.5.7  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

5.3.6 ทําหน�าท่ีเสมียนประจําวันธุรการ มีหน�าท่ีดังนี้ 
5.3.6.1  ลงบันทึกประจําวันการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจในส+วนท่ีมิได�

กําหนดให�ลงบันทึกในสมุดประจําวันคดี 
5.3.6.2  ลงบันทึกการนําตัวผู�ต�องหาออกนอกห�องควบคุม ซ่ึงพนักงานสอบสวน

เป2นผู�สั่งการ โดยให�ผู�ทําหน�าท่ีควบคุมผู�ต�องหา ผู�รับตัวผู�ต�องหา จดบันทึก ลงลายมือชื่อไว�เป2นหลักฐาน 
5.3.6.3  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม

วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
5.3.6.4  ควบคุมความสงบเรียบร�อย  กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตาม

ประเพณี  การชุมนุมประท�วงและอ่ืน ๆ  
5.3.6.5  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.3.6.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

5.3.7 ทําหน�าท่ีพนักงานวิทยุ มีหน�าท่ีดังนี้ 
5.3.7.1 รับส+งวิทยุ ระหว+างสถานีตํารวจกับหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องและผู�ปฏิบัติ

หน�าท่ีต+างๆ ของสถานีตํารวจ 
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5.3.7.2  ดูแลรักษาเครื่องรับส+งวิทยุและวัสดุอุปกรณ*ท่ีเก่ียวข�อง โดยเป2นผู�ดูแล
รักษาเบ้ืองต�นตลอดจนตรวจสอบให�เครื่องรับส+งวิทยุและอุปกรณ*ท่ีเก่ียวข�องใช�การได�เสมอ เม่ือเกิดการ
ชํารุดเสียหายให�รีบรายงานผู�บังคับบัญชาเพ่ือแก�ไขทันที 

5.3.7.3  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม
วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

5.3.7.4  ควบคุมความสงบเรียบร�อย  กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตาม
ประเพณี  การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 

5.3.7.5  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานป{องกันปราบปราม 
5.3.7.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

6.  หัวหน�างานจราจร มีหน�าท่ี ดังนี้ 
 เป2นหัวหน�าผู�ปฏิบัติงานจราจรรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านจราจรวางแผน  

อํานวยการ สั่งการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานด�านการควบคุมจราจร จัดการและ
บังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับการจราจร รวมท้ังงานจราจรตามโครงการพระราชดําริและงานท่ีมีลักษณะ
เก่ียวข�องหรือเป2นส+วนประกอบของงานนี้  เพ่ือป{องกันไม+ให�เกิดปSญหาด�านการจราจรในเขตพ้ืนท่ีของ
สถานีตํารวจ  ตลอดจนพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรต+อเนื่องกันโดยจําแนกออกเป2นงานต+างๆ  ดังนี้ 

 6.1  งานควบคุม  ดูแล ให�คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานของ
ผู�ใต�บังคับบัญชาในงานจราจร 

6.2  งานวางแผนจัดและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดทําแผนท่ีจราจรของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
และของพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรต+อเนื่องกัน 

6.3  งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข�อมูลเก่ียวกับการจราจรและนําวิทยาการต+างๆ มาใช�ใน
งานจราจร 

6.4  งานให�ความรู�และการศึกษาอบรมแก+ข�าราชการตํารวจผู�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
6.5  งานสอดส+อง ตรวจตรา แนะนํา ให�ประชาชนผู�ใช�รถใช�ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

คําสั่งข�อบังคับเก่ียวกับการจราจร 
6.6  งานเก็บรวบรวมข�อมูลข+าวสารหรือข�อเท็จจริงท่ีเป2นประโยชน*ต+อการจัดและการควบคุม

การจราจร 
6.7  งานการส+งข�อมูลข+าวสารหรือข�อเท็จจริงท่ีเป2นประโยชน*ต+อการป{องกันปราบปรามและ

ส+งให�งานป{องกันปราบปราม 
6.8 เม่ือได�รับคําสั่งไม+ว+าจะเป2นคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือตามแผนท่ีผู�บังคับบัญชา

กําหนดให�ปฏิบัติอย+างหนึ่งอย+างใดในการเข�าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับก็ให�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
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6.9  กรณีมีการกระทําความผิดให�พิจารณาสั่งการให�ผู�ปฏิบัติงานจราจรดําเนินการจับกุม
หรือดําเนินการจับกุมด�วยตนเอง 

6.10 ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุวงศ*  
และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

6.11 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร�อย กรณีมีเหตุ
พิเศษต+าง ๆ เช+น  การจัดงานตามประเพณี  การชุมนุมประท�วง และอ่ืนๆ 

6.12 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
6.13 งานควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน

ความประพฤติและระเบียบวินัย 
6.14 การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วนให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 
6.15 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานจราจร 
6.16 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

7.  ผู�ปฏิบัติงานจราจร 
7.1  สารวัตรจราจร มีหน�าท่ีดังนี้ 
 7.1.1  ควบคุม ตรวจสอบ ให�คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติ 

งานของผู�ใต�บังคับบัญชาในงานจราจร 
7.1.2  จัดและควบคุมการจราจร 
7.1.3  ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข�อมูลเก่ียวกับการจราจร  และนําวิทยาการต+างๆ 

มาใช�ในงานจราจร 
7.1.4  ให�ความรู�และการศึกษาอบรมแก+ข�าราชการตํารวจ 
7.1.5  งานสอดส+อง ตรวจตรา แนะนํา ให�ประชาชนผู�ใช�รถใช�ถนนปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง ข�อบังคับเก่ียวกับการจราจร 
7.1.6 ว+ากล+าวตักเตือนก+อนออกใบสั่งเจ�าพนักงานจราจรหรืออกใบสั่งเจ�าพนักงาน

จราจร หรือจับกุมผู�ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข�อบังคับเก่ียวกับการจราจร 
7.1.7 จัดการเบ้ืองต�นเม่ือเกิดอุบัติเหตุจราจร 
7.1.8  เก็บรวบรวมข�อมูลข+าวสารหรือข�อเท็จจริงท่ีเป2นประโยชน*ต+อการจัดและ

การควบคุมการจราจร 
7.1.9  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุวงศ*

และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
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7.1.10 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร�อย  
กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี  การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 

7.1.11 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
7.1.12 เม่ือได�รับคําสั่งไม+ว+าจะเป2นคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือตามแผนท่ีบังคับบัญชา

กําหนดให�ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา และต�อง
รีบรายงานให�หัวหน�างานจราจรทราบในทันที 

7.1.13 การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วนให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 

7.1.14 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน
ความประพฤติและระเบียบวินัย 

7.1.15 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานจราจร 
7.1.16 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

7.2  รองสารวัตรจราจร มีหน�าท่ีดังนี้ 
7.2.1 ปฏิบัติงานตาม 7.1.1- 7.1.12 
7.2.2  การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม  แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 
7.2.3 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานจราจร 
7.2.4 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

7.3  ผู�บังคับหมู+จราจร 
7.3.1  ทําหน�าท่ีธุรการ มีหน�าท่ีดังนี้ 

7.3.1.1  งานธุรการท่ัวไปของงานจราจร 
7.3.1.2  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม

วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
7.3.1.3  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบร�อย 

กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี  การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 
7.3.1.4  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
7.3.1.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานจราจร 
7.3.1.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

7.3.2  ทําหน�าท่ีจราจร มีหน�าท่ีดังนี้ 
7.3.2.1 เก็บรวบรวมสถิติข�อมูลเก่ียวกับการจราจร ตลอดจนนําวิทยาการต+างๆ

มาใช�ในงานจราจร 
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7.3.2.2  จัดและควบคุมการจราจรตามท่ีรองสารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจร
หรือหัวหน�างานจราจรมอบหมายสั่งการ 

7.3.2.3  การจัดและควบคุมการจราจร โดยจัดและควบคุมการจราจร ตามท่ี
รองสารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจรหรือทําหน�าท่ีหัวหน�างานจราจรตามท่ีได�รับมอบหมาย 

7.3.2.4  สอดส+อง ตรวจตรา แนะนํา ให�ประชาชนผู�ใช�รถใช�ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  คําสั่ง  ข�อบังคับเก่ียวกับการจราจร 

7.3.2.5  ว+ากล+าวตักเตือนก+อนออกใบสั่งเจ�าพนักงานจราจรหรือออกใบสั่งเจ�าพนักงาน
จราจร หรือจับกุมผู�ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข�อบังคับเก่ียวกับการจราจร 

7.3.2.6  จัดการเบ้ืองต�นเม่ือเกิดอุบัติเหตุจราจร 
7.3.2.7  เก็บรวบรวมข�อมูลข+าวสารหรือข�อเท็จจริงท่ีเป2นประโยชน*ต+อการจัด

และการควบคุมการจราจร โดยรายงานข�อมูลข+าวสารหรือข�อเท็จจริงท่ีเก็บรวบรวมได�ต+อรองสารวัตรจราจร
หรือสารวัตรจราจร หัวหน�างานจราจรหรือกรณีเร+งด+วนให�แจ�งโดยตรงต+อผู�ที่มีหน�าที่รับผิดชอบ
ในเรื่องนั้น  ๆก+อน แล�วรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน�างานจราจร ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ*
และวิธีการท่ีหัวหน�าสถานีตํารวจกําหนด 

7.3.2.8  ส+งข�อมูลข+าวสารหรือข�อเท็จจริงท่ีเก็บรวมรวมได�ให�ฝ}ายป{องกันปราบปราม 
7.3.2.9  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม

วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
7.3.2.10  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  ในการควบคุมความสงบ

เรียบร�อย  กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น  การจัดงานตามประเพณี  การชุมนุมประท�วง และอ่ืนๆ 
7.3.2.11 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
7.3.2.12 เม่ือได�รับคําสั่งไม+ว+าจะเป2นคําสั่งโดยฉับพลันทันที หรือตามแผนท่ี

ผู�บังคับบัญชากําหนดให�ปฏิบัติอย+างหนึ่งอย+างใดในการระงับปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให�ปฏิบัติตาม
คําสั่ง 

7.3.2.13 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานจราจร 
7.3.2.14 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

8.  หัวหน�างานสืบสวน  มีหน�าท่ีดังนี้ 
เป2นหัวหน�าผู�ปฏิบัติงานสืบสวน รับผิดชอบเก่ียวกับการวางแผน อํานวยการสั่งการ ควบคุม  

กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตลอดจนการปฏิบัติงานในด�านการสืบสวนที่เกี่ยวกับ
คดีอาญาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเก่ียวข�องหรือเป2นส+วนประกอบของงานนี้ในเขตพ้ืนท่ีของ
สถานีตํารวจ เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานและผู�กระทําความผิดอันเป2นการอํานวยความยุติธรรมให�แก+
ประชาชนในการสืบสวนคดีอาญาให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจําแนกออกเป2นงานต+างๆ  ดังนี้ 
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8.1  งานสืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  การกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติต+างๆ ท่ีมีโทษทางอาญาและการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

8.2  งานพัฒนากําลังพล  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ*  เทคโนโลยีและวิทยาการต+าง ๆ เพ่ือใช�
ในการสืบสวน 

8.3 งานสืบสวนหาข+าวและระบบข�อมูลอาชญากรรม 
8.4  งานวางระบบการงบประมาณท่ีเก่ียวกับงานสืบสวน 
8.5  งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล  งานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร* แผนงานและโครงการต+างๆ รวมท้ังการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติข�อมูลเก่ียวข�องกับงาน
สืบสวนคดีอาญาท่ีเกิดข้ึน 

8.6  งานวางแผนสืบสวน 
8.7  งานสืบสวนหาข�อเท็จจริง  และหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียดของการกระทําความผิด

ท่ีเกิดข้ึนแล�ว 
8.8  งานสืบสวนภายหลังจากรู�ตัวผู�กระทําความผิด ท้ังท่ีเป2นคดีท่ีอยู+ในความรับผิดชอบของ

สถานีตํารวจ  และกรณีจับกุมคนร�ายตามหมายจับของสถานีตํารวจอ่ืน  เพ่ือรู�แหล+งและรายละเอียด
เพ่ือให�มีการจับกุม 

8.9  ดําเนินการเพ่ือให�ประชาชนมีส+วนร+วมในการสืบสวน โดยสร�างความสัมพันธ*กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใกล�ชิด เพ่ือประโยชน*ในการหาข+าว 

8.10  กรณีพบการกระทําความผิดให�พิจารณาสั่งการให�ผู�ใต�บังคับบัญชาดําเนินการจับกุม
หรือดําเนินการจับกุมด�วยตนเอง 

8.11  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุวงศ*  
และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

8.12  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  ในการควบคุมความสงบเรียบร�อย กรณีมี
เหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 

8.13  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
8.14  งานปกปdดให�ความคุ�มครองแหล+งข+าวและพยาน 
8.15  ประสานการปฏิบัติงานกับงานอ่ืนๆ ในสถานีตํารวจและหน+วยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องอย+าง

ใกล�ชิดจริงจัง  เพ่ือให�ผลในการป{องกันระงับปราบปราม การกระทําความผิด 
8.16  ให�คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชาใน

งานสืบสวน 
8.17  งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน

ความประพฤติและระเบียบวินัย 
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8.18  การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม  แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 

8.19  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสืบสวน 
8.20  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

9. ผู�ปฏิบัติงานสืบสวน  มีหน�าท่ีดังนี้ 
 9.1 สารวัตรสืบสวน มีหน�าท่ีดังนี้ 

9.1.1 ควบคุมตรวจสอบ ให�คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนปรับปรุงแก�ไขการปฏิบัติงาน
ของผู�ใต�บังคับบัญชาในงานจราจร 

9.1.2  ศึกษาเก็บข�อมูลในส+วนท่ีเก่ียวข�องและนําวิทยาการต+าง ๆ มาใช�ในการสืบสวน 
9.1.3  งานวางแผนสืบสวน 
9.1.4  สืบสวนหาข+าวและรวบรวมข�อมูล ข�อเท็จจริง หลักฐานรวมท้ังประสานการปฏิบัติงานอ่ืน

ในสถานีตํารวจหรือหน+วยงานอ่ืน เพ่ือประโยชน*ในการรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน  อันได�แก+ 
การป{องกันเหตุร�าย เหตุรุนแรง  การกระทําผิดต+างๆ ท้ังจากแหล+งข+าวท่ัวไปและแหล+งข+าวท่ีจัดต้ังข้ึน 

9.1.5  สืบสวนหาข�อเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียดของการกระทําความผิด
ท่ีเกิดข้ึนแล�ว 

9.1.6  สืบสวนภายหลังจากรู�ตัวผู�กระทําความผิด ท้ังท่ีเป2นคดีท่ีอยู+ในความรับผิดชอบ
ของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนร�ายตามหมายจับของสถานีตํารวจอ่ืนหรือหน+วยงานอ่ืน เพ่ือรู�แหล+ง
และรายละเอียด เพ่ือให�มีการจับกุม 

9.1.7  ดําเนินการเพ่ือให�ประชาชนมีส+วนร+วมในการสืบสวน โดยสร�างความสัมพันธ*กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอย+างใกล�ชิดเพ่ือประโยชน*ในการหาข+าว 

9.1.8  กรณีมีการกระทําความผิดให�ดําเนินการจับกุม โดยพิจารณาใช�กําลังตํารวจตาม
ความเหมาะสม 

9.1.9  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุ
วงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

9.1.10  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  ในการควบคุมความสงบเรียบร�อย  
กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 

9.1.11  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
9.1.12  เม่ือได�รับคําสั่งไม+ว+าจะเป2นคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือตามแผนท่ีผู�บังคับบัญชา

กําหนดให�ปฏิบัติอย+างหนึ่งอย+างใดในการเข�าระงับ ปราบปรามจับกุม สกัดจับก็ให�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
9.1.13 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน 

ความประพฤติและระเบียบวินัย 
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9.1.14 การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา และต�องรีบรายงาน
ให�หัวหน�างานสืบสวนทราบในทันที 

9.1.15 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสืบสวน 
9.1.16 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

9.2  รองสารวัตรสืบสวน  มีหน�าท่ีดังนี้ 
 9.2.1  ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหน�างานสืบสวนหรือสารวัตรสืบสวนมอบหมาย 

9.2.2  ปฏิบัติงานตาม 9.1.1- 9.1.13 
9.2.3  การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา และต�องรีบรายงาน
ให�หัวหน�างานสืบสวนหรือสารวัตรสืบสวนทราบในทันที 

9.2.4 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสืบสวน 
9.2.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

9.3 ผู�บังคับหมู+สืบสวน 
 9.3.1  ทําหน�าท่ีธุรการ  มีหน�าท่ีดังนี้ 

9.3.1.1  งานธุรการท่ัวไปของงานสืบสวน 
9.3.1.2  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม

วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
9.3.1.3  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบร�อย  

กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี  การชุมนุมประท�วงและอ่ืน ๆ 
9.3.1.4 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
9.3.1.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสืบสวน 
9.3.1.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

9.3.2  ทําหน�าท่ีสืบสวน  มีหน�าท่ีดังนี้ 
9.3.2.1 สืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและการปฏิบัติ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
9.3.2.2 เก็บรวบรวมสถิติข�อมูลในส+วนท่ีเก่ียวข�องกับงานสืบสวนรายงานข�อมูล

สืบสวนต+อรองสารวัตรสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวนหรือหัวหน�างานสืบสวน 
9.3.2.3 สืบสวนหาข+าวและรวบรวมข�อมูล ข�อเท็จจริง หลักฐานรวมท้ังประสาน

การปฏิบัติกับงานอ่ืนในสถานีตํารวจหรือหน+วยงานอ่ืน เพ่ือประโยชน*ในการรักษาความสงบเรียบร�อยของ
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ประชาชน อันได�แก+ การป{องกันเหตุร�าย เหตุรุนแรง การกระทําผิดต+าง ๆ ท้ังจากแหล+งข+าวท่ัวไปและ
แหล+งข+าวท่ีจัดต้ังข้ึน 

9.3.2.4  สืบสวนหาข�อเท็จจริงและหลักฐานเพ่ือทราบรายละเอียดของการกระทํา
ความผิดท่ีเกิดข้ึนแล�ว 

9.3.2.5  สืบสวนภายหลังจากรู�ตัวผู�กระทําความผิด ท้ังท่ีเป2นคดีท่ีอยู+ในความรับผิดชอบ
ของสถานีตํารวจ และกรณีจับกุมคนร�ายตามหมายจับของสถานีตํารวจอ่ืนหรือหน+วยงานอ่ืน เพ่ือรู�แหล+ง
และรายละเอียดเพ่ือให�มีการจับกุม 

9.3.2.6  ดําเนินการเพ่ือให�ประชาชนมีส+วนร+วมในการสืบสวนโดยสร�างความสัมพันธ*
กับประชาชนในพ้ืนท่ีอย+างใกล�ชิด เพ่ือประโยชน*ในการหาข+าว 

9.3.2.7  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม
วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

9.3.2.8  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบเรียบร�อย
กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น  การจัดงานตามประเพณี  การชุมนุมประท�วงและอ่ืน ๆ 

9.3.2.9 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
9.3.2.10 ปฏิบัติการจับกุมเมื่อพบการกระทําความผิดหรือได�รับคําสั่งจาก

ผู�บังคับบัญชา 
9.3.2.11  เม่ือได�รับคําสั่งไม+ว+าจะเป2นคําสั่งโดยฉับพลันทันทีหรือตามแผนท่ี

ผู�บังคับบัญชากําหนดให�ปฏิบัติอย+างหนึ่งอย+างใดในการระงับปราบปราม จับกุม สกัดจับก็ให�ปฏิบัติตาม
คําสั่ง 

9.3.2.12  งานท่ีปฏิบัติให�เป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข�อบังคับว+าด�วย
เรื่องนั้นๆ หรือตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

9.3.2.13 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสอบสวน 
9.3.2.14 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

10.  หัวหน�างานสอบสวน  มีหน�าท่ีดังนี้ 
เป2นหัวหน�าผู�ปฏิบัติงานสอบสวน รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานสอบสวนวางแผน 

อํานวยการสั่งการควบคุมกํากับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผล ตลอดจนการปฏิบัติงานสอบสวนท่ี
เก่ียวกับคดีอาญาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเก่ียวข�องหรือเป2นส+วนประกอบของงานนี้ในเขต
พ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานและผู�กระทําความผิดอันเป2นการอํานวยความยุติธรรม
ให�แก+ประชาชน ในการสอบสวนคดีอาญาให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจําแนกออกเป2นงานต+าง ๆ ดังนี้ 
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10.1 งานสอบสวนในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติต+าง ๆ ท่ีมีโทษทางอาญาและการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

10.2  งานพัฒนากําลังพลงบประมาณ วัสดุอุปกรณ*  เทคโนโลยีและวิทยากรต+างๆ เพ่ือใช�ใน
การสอบสวนคดีอาญา 

10.3  งานวางระบบการงบประมาณท่ีเก่ียวกับงานสอบสวน 
10.4  งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร*  แผนงานและโครงการต+างๆ รวมท้ังการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงาน
สอบสวนคดีอาญาท่ีเกิดข้ึน 

10.5  การวางแผนสอบสวน 
10.6  กรณีพบการกระทําความผิดให�พิจารณาสั่งการให�ผู�ใต�บังคับบัญชาดําเนินการจับกุม 

หรือดําเนินการจับกุมด�วยตนเองและรายงานให�หัวหน�างานสอบสวนทราบในทันที 
10.7  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุวงศ*  

และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
10.8  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  ในการควบคุมความสงบเรียบร�อยกรณี

มีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น  การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืน ๆ 
10.9  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม  เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
10.10 ดําเนินการสอบสวนคดีอุกฉกรรจ*หรือคดีสําคัญด�วยตนเองตามระเบียบและสอบสวน

คดีอาญาทุกประเภท ตลอดจนเข�าร+วมทําการสอบสวนกับพนักงานสอบสวน 
10.11 พิจารณามอบหมายคดีให�พนักงานสอบสวน (สบ 1) พนักงานสอบสวน (สบ 3)  

รับผิดชอบดําเนินการตามความเหมาะสม โดยถ�าคดีใดสมควรทําการสอบสวนเป2นหมู+คณะ ก็ให�สั่งการตาม
สมควร 

10.12  ปกปdดให�ความคุ�มครองพยาน 
10.13  เปรียบเทียบปรับการกระทําความผิดตามกฎหมาย 
10.14  ประสานการปฏิบัติงานกับงานอ่ืนๆในสถานีตํารวจและหน+วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง

อย+างใกล�ชิดจริงจัง เพ่ือให�ผลในการป{องกันระงับปราบปรามการกระทําความผิดบรรลุผล 
10.15 การปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วนให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา

ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 
10.16 งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน

ความประพฤติและระเบียบวินัย 
10.17 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสอบสวน 
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10.18 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย  
11. ผู�ปฏิบัติงานสอบสวน  มีหน�าท่ีดังนี้ 

    พนักงานสอบสวน (สบ 1) มีหน�าท่ีดังนี้ 
   11.1 ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนเวรโดยสอบสวนคดีอาญาทุกประเภท 
   11.2 ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนในคดีอาญาท่ีไม+ยากตามท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งการ
   11.3 ปฏิบัติหน�าท่ีงานสืบสวนเฉพาะในคดีท่ีรับผิดชอบ 
   11.4 ปฏิบัติหน�าท่ีงานป{องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร�อยหรืองานอ่ืน 
ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งการ 
        พนักงานสอบสวน (สบ 2)  มีหน�าท่ีดังนี้ 
   11.5 ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนเวรโดยสอบสวนคดีอาญาทุกประเภท 
   11.6 ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนในคดีอาญาท่ีไม+ยากตามท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งการ
   11.7 ปฏิบัติหน�าท่ีงานสืบสวนเฉพาะในคดีท่ีรับผิดชอบ 
   11.8 ปฏิบัติหน�าท่ีช+วยเหลือให�คําปรึกษาเก่ียวกับปSญหาข�อกฎหมาย หรือการสอบสวน
ให�กับพนักงานสอบสวน (สบ 1) 
   11.9 ปฏิบัติหน�าท่ีงานป{องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร�อยหรืองานอ่ืน 
ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งการ 
    พนักงานสอบสวน (สบ 3)  มีหน�าท่ีดังนี้ 
  11.10 ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนเวรโดยสอบสวนคดีอาญาทุกประเภท 
  11.11 ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นพนักงานสอบสวนในคดีอาญาตามท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งการ 
  11.12 ปฏิบัติหน�าท่ีงานสืบสวนเฉพาะในคดีท่ีรับผิดชอบ 
  11.13 ปฏิบัติหน�าท่ีช+วยเหลือให�คําปรึกษาเก่ียวกับปSญหาข�อกฎหมายหรือการสอบสวน
ให�กับพนักงานสอบสวน (สบ 1) พนักงานสอบสวน (สบ 2) 
  11.14 ปฏิบัติหน�าท่ีงานป{องกันปราบปรามอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร�อยหรืองาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชาสั่งการ 

ผู�บังคับหมู+สืบสวน ทําหน�าท่ีธุรการ มีหน�าท่ีดังนี้ 
  11.14.1 งานธุรการท่ัวไปของงานสอบสวน 
  11.14.2 ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศา

นุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
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  11.14.3 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบร�อย  
กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืน ๆ 

11.14.4 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
11.14.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสืบสวน 
11.14.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

ทําหน�าท่ีผู�ช+วยพนักงานสอบสวน มีหน�าท่ีดังนี้ 
  11.4.2.1 ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นผู�ช+วยเหลือพนักงานสอบสวนเวรในการดําเนินการ

ตามหน�าท่ี 
11.4.2.2  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระ

บรมวงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
11.4.2.3  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบ

เรียบร�อย กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 
11.4.2.4  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
11.4.2.5  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสอบสวน 
11.4.2.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

11.4.3 ทําหน�าท่ีธุรการทางคดี มีหน�าท่ีดังนี้ 
11.4.3.1  เก็บรักษาและจําหน+ายของกลางในคดี 
11.4.3.2  ส+งหมาย 
11.4.3.3  ติดต+อกับหน+วยงานต+างๆ เก่ียวกับการตรวจพิสูจน* 
11.4.3.4  ติดต+อกับศาลและอัยการ 
11.4.3.5  ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม

วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
11.4.3.6  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบร�อย 

กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี  การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 
11.4.3.7  ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
11.4.3.8  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสอบสวน 
11.4.3.9  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

11.4.4 ทําหน�าท่ีเสมียนประจําวันคดี มีหน�าท่ีดังนี้ 
11.4.4.1  ลงบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดี 
11.4.4.2  การคัดสําเนาประจําวันคดี 
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11.4.4.3  เฉพาะผู�ท่ีถูกจัดให�ปฏิบัติหน�าท่ีในช+วงเวลาท่ีไม+ได�จัดให�มีผู�ทําหน�าท่ี
เสมียนเปรียบเทียบให�ทําหน�าท่ีเสมียนเปรียบเทียบไปพร�อมกันด�วย 

11.4.4.4 ในการปฏิบัติงานของผู� ทําหน�าท่ีเสมียนประจําวันคดี ผลัดท่ีจัด
เจ�าหน�าท่ี 2 นาย  จะต�องมีเจ�าหน�าท่ีอยู+ปฏิบัติหน�าท่ีอย+างน�อย 1 นาย ตลอดระยะเวลา ส+วนผลัดท่ีจัด
เจ�าหน�าท่ี 1 นาย  ถ�าจะไม+อยู+ปฏิบัติหน�าท่ีก็ต�องรายงานให�พนักงานสอบสวนเวรทราบทุกครั้ง เพ่ือ
ดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการได�สะดวกรวดเร็ว 

11.4.4.5 ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม
วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

11.4.4.6 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบ
เรียบร�อย กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 

11.4.4.7 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
11.4.4.8 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสอบสวน 
11.4.4.9 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

หมายเหตุ  การปฏิบัติงานของผู� ทําหน�าท่ีเสมียนประจําวันคดีเป2นการให�บริการ
ประชาชนอย+างหนึ่ง ดังนั้นประชาชนจะต�องได�รับการให�บริการด�วยความสะดวกรวดเร็ว 

11.4.5 ทําหน�าท่ีเสมียนเปรียบเทียบ มีหน�าท่ีดังนี้ 
11.4.5.1 ปฏิบัติหน�าท่ีเสมียนเปรียบเทียบคดีอาญาทุกประเภท 
11.4.5.2 ปฏิบัติการจับกุม เม่ือพบการกระทําความผิดหรือได�รับคําสั่งจาก

ผู�บังคับบัญชา 
11.4.5.3 ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม

วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
11.4.5.4 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบร�อย  

กรณีมีเหตุพิเศษต+างๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 
11.4.5.5 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
11.4.5.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสอบสวน 
11.4.5.7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

หมายเหตุ  การปฏิบัติงานของผู� ทําหน�าท่ีเสมียนเปรียบเทียบเป2นการให�บริการ
ประชาชนอย+างหนึ่ง ดังนั้นประชาชนจะต�องได�รับการให�บริการด�วยความสะดวกรวดเร็ว 

11.4.6 ทําหน�าท่ีคุมผู�ต�องหาไปศาล มีหน�าท่ีดังนี้ 
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11.4.6.1 ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นผู�ช+วยเหลือพนักงานสอบสวนเวรในการดําเนินการ
ตามหน�าท่ี โดยการควบคุมผู�ต�องหาออกนอกห�องควบคุม  เพ่ือฟ{อง  ผัดฟ{อง  ฝากขัง หรืออ่ืนๆ  ตลอดจน
ปฏิบัติการจับกุม เม่ือพบการกระทําความผิดหรือได�รับคําสั่งจากผู�บังคับบัญชา 

11.4.6.2 ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรม
วงศานุวงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 

11.4.6.3 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบร�อย  
กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วงและอ่ืนๆ 

11.4.6.4 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
11.4.6.5 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงานสอบสวน 
11.4.6.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

12. หัวหน�าหนPวยปฏิบัติการพิเศษ มีหน�าท่ีดังนี้ 
 ปฏิบัติงานสืบสวน วางแผนอํานวยการ สั่งการ ควบคุมกํากับดูแลตรวจสอบติดตามและ

ประเมินผล ตลอดจนการปฏิบัติงานสืบสวนหาข+าวในเขตพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจเพ่ือประโยชน*ในการป{องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและในด�านท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ โดยจําแนก ดังนี้ 

12.1 หาข+าวความเคลื่อนไหวและดําเนินการปราบปรามผู�กระทําความผิดหรือผู�ก+อการร�าย 
ป{องกันปราบปรามการก+อความวุ+นวายในบ�านเมือง ได�แก+  การเดินขบวน การก+อวินาศกรรม และการ
จลาจล 
 12.2 ปราบปรามโจรผู�ร�ายสําคัญ  ผู�มีอิทธิพลหรือท่ีมีกําลังเป2นกลุ+มบุคคล ตามโอกาสและ
ความจําเป2น 
 12.3 ลาดตระเวน  สํารวจตรวจตรา  ตรวจสอบท�องท่ีในส+วนท่ีเก่ียวกับภูมิประเทศและตัว
บุคคล  เพ่ือความชํานาญและเพ่ือประโยชน*ในการหาข+าว 
 12.4 ประชาสัมพันธ* ชุมชนและมวลชนสัมพันธ* เพ่ือแสวงหาความร+วมมือจากหน+วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร�างเครือข+ายการป{องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส+วนของ
สังคมในเขตพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
 12.5 งานพัฒนากําลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ*เทคโนโลยี เพื่อใช�ในการป{องกัน
อาชญากรรม 
 12.6 วางระบบงบประมาณท่ีเก่ียวกับงานป{องกันปราบปราม 
 12.7 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลวิจัยและพัฒนา การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร* 
แผนงานและโครงการต+างๆ 
 12.8 พิจารณาสั่งการให�ผู�ปฏิบัติงานในหน+วยงานปฏิบัติการพิเศษดําเนินการจับกุมหรือ
ดําเนินการจับกุมด�วยตนเอง 



72 

 

 12.9 ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุวงศ*  
และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
 12.10 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบร�อย กรณีมี
เหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วง และอ่ืน ๆ 

12.11 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
12.12 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข�าราชการตํารวจ ท้ังในด�านการปฏิบัติงาน 

ความประพฤติและระเบียบวินัย 
12.13 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

13.  ผู�ปฏิบัติงานหนPวยปฏิบัติการพิเศษ   
 13.1  ผู�บังคับหมวด  (สบ 1) มีหน�าท่ีดังนี้ 

13.1.1 ปฏิบัติงานตามข�อ 12.1- 12.5  
13.1.2 ปฏิบัติหน�าท่ีถวายความปลอดภัยแด+องค*พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุ

วงศ*และนําเสด็จพระราชดําเนินในพ้ืนท่ีของสถานีตํารวจ 
13.1.3 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปรามในการควบคุมความสงบเรียบร�อย

กรณีมีเหตุพิเศษต+าง ๆ เช+น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท�วง และอ่ืนๆ 
13.1.4 ปฏิบัติงานร+วมกับงานป{องกันปราบปราม เพ่ือทําการตรวจค�นจับกุม 
13.1.5 ปฏิบัติหน�าท่ีหากมีเหตุจําเป2นเร+งด+วน ให�ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนได�ตามความเหมาะสม  

แต+ท้ังนี้ต�องไม+เสียหายต+อหน�าท่ีการงานประจํา 
13.1.6  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 

 13.2  ผู�บังคับหมู+ (หน+วยปฏิบัติการพิเศษ) มีหน�าท่ีปฏิบัติงานเช+นเดียวกับผู�บังคับหมวด 
(สบ 1)  ตามข�อ 13.1 

สายการบังคับบัญชา 
1. หัวหน�าหน+วยงาน ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
2. รองผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
     รองผู�กํากับการงานป{องกันปราบปรามรับผิดชอบงานป{องกันปราบปรามและงานอํานวยการ 

รองผู�กํากับการงานสืบสวนสอบสวน รับผิดชอบงานสืบสวนและงานสอบสวน 
รองผู�กํากับการงานจราจร รับผิดชอบงานจราจร 

3. สายงานป{องกันปราบปราม 
 สารวัตรงานป{องกันปราบปราม 
 รองสารวัตรงานป{องกันปราบปราม 
 งานธุรการสายป{องกันปราบปราม 
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 ศูนย*เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศูนย*วิทยุสื่อสาร 
 เจ�าหน�าท่ีสิบเวร 
 เจ�าหน�าท่ีควบคุมผู�ต�องหา 
 สายตรวจรถม�า 
 สายตรวจพิเศษ 
 ศูนย*ป{องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
 สายตรวจรถยนต* 1-4 
 สายตรวจรถจักรยานยนต* 1-4 
 สายตรวจตําบล 
 รปภ. สถานท่ีสําคัญ 
 ชุดมวลชนสัมพันธ* 
4. งานอํานวยการ 
 สารวัตรอํานวยการ 
 รองสารวัตรอํานวยการ 
 งานธุรการ 
 งานตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการตํารวจ 
 งานต+างด�าว 
 งานกําลังพล คดีวินัย 
 งานส+งกําลังบํารุง 
 งานยุทธศาสตร* 
 งานงบประมาณการเงิน 
 สํานักงานผู�บังคับบัญชา 
5. งานสอบสวน 
 พนักงานสอบสวน 
 ผู�ช+วยพนักงานสอบสวน 
 งานพิมพ*ลายนิ้วมือ 
 งานส+งหมายศาล 
 เสมียนประจําวัน 
 ธุรการงานคดี 
6. งานสืบสวน 
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 สารวัตรงานสืบสวน 
 รองสารวัตรงานสืบสวน 
 งานธุรการสืบสวนชุดปฏิบัติการสืบสวน 
7. งานจราจร 
 สารวัตรงานจราจร 
 รองสารวัตรงานจราจร 
 ศูนย*วิทยุสื่อสารจราจร 
 สิบเวรจราจร 
 เปรียบเทียบปรับ 
 ชุดปฏิบัติการจราจร 
สถานภาพกําลังพล ข�อมูล  ณ วันท่ี  1  มกราคม พ.ศ. 2555 
1. ข�าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร    
     1.1 อัตราอนุญาต      จํานวน     62    นาย 
     1.2 อัตราคนจริง       จํานวน     39    นาย 
     1.3 ไปช+วยราชการ    จํานวน      -     นาย 
     1.4 มาช+วยราชการ    จํานวน       1   นาย 
     1.5 ลาศึกษาต+อ  จํานวน       1  นาย 
2. ข�าราชการตํารวจชั้นประทวน 
     2.1 อัตราอนุญาต      จํานวน   350  นาย 
     2.2 อัตราคนจริง       จํานวน   323  นาย 
     2.3 ไปช+วยราชการ    จํานวน     40  นาย 
     2.4 มาช+วยราชการ    จํานวน      2   นาย 

 3. รวมข�าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน อัตราเต็ม (ไม+รวมไปช+วยราชการ
และรวมมาช+วยราชการ) จํานวน 324 นายคิดเป2นร�อยละ 90 ของอัตรากําลังพล ได�ท้ังสิ้น 292 นาย 

สถานีตํารวจภูธรเมืองมีภารกิจ ดังนี้ 
 1. ด�านการบริหารเพ่ือการให�บริการท่ีดีแกPประชาชนและชุมชน เพ่ือให�ประชาชนได�รับ
การบริการและอํานวยความสะดวกจนเป2นท่ีพึงพอใจ โดยจัดสรรทรัพยากร อุปกรณ* เครื่องมือเครื่องใช�
ให�สายงานหรือแผนกงานท่ีมีหน�าท่ีบริการ ฝ�กอบรมพัฒนาข�าราชการตํารวจผู�มีหน�าท่ีบริการประชาชน
ให�มีบุคลิกภาพท่ีดี มีกริยามารยาท และการใช�คําพูดต+อประชาชนผู�รับบริการเป2นอย+างดี โดยคํานึงถึง
ศักด์ิศรีความเป2นมนุษย*ตามหลักสิทธิมนุษยชน เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจอย+างถ+องแท�ในงาน
ท่ีรับผิดชอบให�แก+ข�าราชการตํารวจผู�มีหน�าท่ีให�บริการ ตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานท่ี ให�มีความสะอาด
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เรียบร�อย เหมาะสมกับรูปแบบการให�บริการอย+างมีประสิทธิภาพ พัฒนางานประชาสัมพันธ*ของหน+วยงาน
เพ่ือส+งเสริมความเข�าใจของประชาชนและสร�างภาพลักษณ*ท่ีดี และกําหนดวิธีการให�บริการใน
กระบวนการทํางานของหน+วยงานให�ตั้งอยู+บนหลักสิทธิมนุษยชน 
 2. ด�านการปcองกันอาชญากรรม เพ่ือให�ประชาชนมีส+วนร+วมในการป{องกันและร+วมแก�ไข
ปSญหาอาชญากรรมในชุมชน และอํานวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน ให�มีความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิต ร+างกายและทรัพย*สิน โดยพัฒนาระบบสายตรวจให�มีประสิทธิภาพครอบคลุม
พ้ืนท่ีรับผิดชอบและเหมาะสมกับช+วงเวลาแต+ละพ้ืนท่ี  
 ฝ�กอบรมเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบอย+างสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ด�านระเบียบ กฎหมาย 
ความมีวินัยและสร�างจิตสํานึกด�านจริยธรรมให�กับเจ�าหน�าท่ีตํารวจผู�ปฏิบัติหน�าท่ี โดยจะต�องมีความรู�
ในข�อมูลพ้ืนฐานท�องถ่ินท้ังบุคคล สถานท่ีสําคัญ ตลอดจนพ้ืนท่ีและเวลาท่ีมักเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี
อย+างแท�จริง มีการซักซ�อมการปฏิบัติในการเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุให�ครอบคลุมทั่วพื้นที่และ
ทํามาตรฐานเวลาไว�เพ่ือประโยชน*ในการควบคุมตรวจสอบและพัฒนาการเข�าถึงจุดเกิดเหตุ  
 แสวงหาความร+วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยเป2นแกนนําในการสร�าง
เครือข+ายป{องกันและแก�ไขปSญหาอาชญากรรมภายในชุมชน จัดระเบียบสังคมและควบคุมไม+ให�มี
อบายมุขผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี และการเปdดปdด สถานบริการตามเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการเฝ{าระวังและตรวจสอบการกระทําผิด ควบคุมและจํากัดความเร็ว
ในการใช�ยานพานหะให�เป2นไปตามกฎหมาย รวมท้ังตรวจสัญญาณการจราจรของหน+วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือแจ�งประสานแก�ไขอย+างสมํ่าเสมอ บังคับใช�กฎหมายเก่ียวกับการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล*ของ 
ผู�ขับข่ีอย+างจริงจัง 
 3. ด�านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือพัฒนาโครงสร�างระบบงานและบุคลากร
ในด�านการสืบสวนปราบปรามให�ทันสมัยอยู+เสมอ ตลอดจนบูรณาการกับหน+วยงานอื่นในเรื่อง
การสืบสวนปราบปราม โดยเพ่ิมศักยภาพศูนย*สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมในระดับสถานี ท้ังใน
ด�านบุคลากร อุปกรณ*เครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทํางานของสถานีตํารวจ 
จัดทําระบบจัดเก็บข�อมูลกลางและเชื่อมโยงกับศูนย*สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ได�ทุกระดับ 
แบ+งแยกภารกิจให�หน+วยปฏิบัติการด�วยการจัดแยกงานตามลําดับความยากง+ายในงานสอบสวน
ปราบปรามแต+ละด�าน จัดอบรมพัฒนาความรู�งานด�านการสืบสวนปราบปรามให�สามารถวิเคราะห*
สถานการณ*การใช�ดุลยพินิจและเทคนิคต+าง ๆ รวมท้ังการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
เร+งรัดจับกุมผู�ต�องหาตามหมายจับคดีค�างเก+าให�ได�มากท่ีสุดโดยให�ความสําคัญกับคดีท่ีส+งผลกระทบต+อ
ความรู�สึกของประชาชนและคดีใกล�ขาดอายุความเป2นลําดับแรก เร+งรัดปราบปรามท้ังผู�ค�ารายย+อย
และผู�เสพเพ่ือตัดอุปสงค*และขยายผลการจับกุมให�ได�มากท่ีสุด นํามาตรการเก่ียวกับการยึดอายัด
ทรัพย*สินและมาตรการสมคบตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดมาใช�ให�เกิดประโยชน*สูงสุดเพ่ือทําลาย
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วงจรทางเศรษฐกิจของผู�ค�ารายสําคัญ ตลอดจนเปdดโอกาสให�ประชาชนมีส+วนร+วมในการตรวจสอบ
การใช�อํานาจของเจ�าหน�าท่ีท่ีกระทบต+อสิทธิมนุษยชนของพลเมือง 
 4. ด�านการอํานวยความยุติธรรม เพ่ือให�ประชาชนได�รับความเท+าเทียมเสมอภาคจากการบังคับ
ใช�กฎหมายของตํารวจ โดยปรับระบบการบริหารงานบุคคลให�พนักงานสอบสวนมีความเจริญก�าวหน�า 
มีเกียรติศักด์ิศรี และมีค+าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก+การดํารงตนอยู+ในความยุติธรรม มีการทดสอบ
ความรู�ด�านระเบียบ กฎหมายของพนักงานสอบสวน เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการ
อํานวยการยุติธรรม เร+งเพ่ิมประสิทธิภาพงานนิติวิทยาศาสตร* นิติเวชศาสตร* และการทะเบียนประวัติ
อาชญากรและสนับสนุนการใช�พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร*เป2นหลักในการดําเนินคดีพิสูจน*
ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู�ถูกกล+าวหา ปรับปรุงแก�ไขกฎหมาย และระเบียบท่ีเป2นอุปสรรคต+อ
การพัฒนาหรือการปฏิบัติงานด�านการสอบสวนต+อการอํานวยความยุติธรรม พัฒนาเชิดชูคุณธรรม
และจริยธรรมของพนักงานสอบสวน พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาใช�ประโยชน*
ในทางสืบสวนสอบสวน ตลอดจนเสริมสร�างการบังคับใช�กฎหมายในทางปฏิบัติให�ท่ัวถึงและเป2นธรรม 
 5. ด�านความม่ันคงของชาติและกิจการพิเศษ  เพ่ือให�ภารกิจงานด�านความม่ันคงในหน�าท่ี
ตํารวจทุกด�านสําเร็จลุล+วงไปได�ด�วยดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให�การถวายความปลอดภัยองค*
พระมหากษัตริย*และพระบรมวงศานุวงศ*ให�มีประสิทธิภาพสูงสุด ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ท่ีอยู+ในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจเป2นไปอย+างต+อเนื่อง เต็มกําลังความสามารถ รวมท้ังให�ความ
ร+วมมือการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริท่ีอยู+ในความรับผิดชอบของส+วนราชการอ่ืนให�เกิดผล
สําเร็จสูงสุด พัฒนาความพร�อมของหน+วยท้ังในด�านวัสดุ อุปกรณ* เครื่องมือ และบุคลากรในการรักษา
ความสงบเรียบร�อยในการชุมนุมเรียกร�องต+างๆ พัฒนางานการข+าวเพ่ือความม่ันคงโดยบูรณาการ
ร+วมกับหน+วยงานด�านการข+าวอ่ืนเพ่ือให�ข+าวท่ีมีความรวดเร็ว และเท่ียงตรง และพัฒนาระบบเครือข+าย
การข+าวให�บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพิ่มศักยภาพด�านการต+อต�านการก+อการร�าย
กับสากล การก+อวินาศกรรมและอาชญากรรมข�ามชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพป{องกันการลักลอบเข�าเมือง
โดยผิดกฎหมาย จับกุมและผลักดันคนต+างด�าวท่ีอยู+ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด�วยกฎหมายออกนอก
ราชอาณาจักร ตามวิธีการทางกฎหมาย ตลอดจนป{องกันและปราบปรามเว็บไซต*ท่ีกระทบต+อความม่ันคง
และศีลธรรมอย+างเด็ดขาด 

สรุปแล�วเจ�าหน�าท่ีตํารวจ  หมายถึง เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติหน�าท่ีประจําสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีภารกิจในด�านต+างๆ ตามโครงสร�างหน+วยงานและสายการบังคับบัญชา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
สุวกิจ ศรีปSดถา (2545) ได�ศึกษาเก่ียวกับ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

สถาบันอุดมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว+า สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม มีค+าระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู+ในระดับปานกลาง กล+าวคือ มีค+าระดับ
การปฏิบัติงานเป2นค+าร�อยละ 66.182 กลุ+มตัวอย+างท่ีมีสถานภาพแตกต+างกันมีความเห็นเรื่องค+าระดับ
การปฏิบัติงานแตกต+างกัน กลุ+มตัวอย+างท่ีมาจากหน+วยงานแตกต+างกันมีความเห็นเรื่องค+าระดับ
การปฏิบัติงานแตกต+างกัน เช+นเดียวกันข�อเสนอแนะในการพัฒนาปฏิบัติงานของสถาบัน คือควรมี
การทํางานโดยการมีส+วนร+วม มีความสามัคคี มีคุณธรรม ซ่ือสัตย* กระจายอํานาจอย+างเสมอภาค 
พัฒนาบุคลากรให�มีคุณภาพ และมีการประเมินผลงานท่ีเป2นระบบ 

ในการพัฒนาองค*ประกอบท่ีเป2นปSจจัยสําคัญของธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาควร
ปรับปรุงการปฏิบัติงานด�านต+างๆ ตามลําดับความจําเป2นจากมากไปหาน�อย ดังต+อไปนี้ 

1.  ความเป2นธรรม 
2.  ความโปร+งใส 
3.  ความมีอิสระ 
4.  การมีส+วนร+วม 
5.  ความมีประสิทธิผล 
6.  ความคล+องตัว 
นพพล สุรนัคครินทร* (2547) ได�ศึกษาเก่ียวกับ การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช�ในองค*การ

บริหารส+วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม+ ผลการศึกษาพบว+า การนําหลักธรรมาภิบาล
มาปรับใช�ในองค*การบริหารส+วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม+ในภาพรวมอยู+ในเชิงบวก 
เม่ือเปรียบเทียบตามปSจจัยด�านบุคคล พบว+า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต+างกัน มีทัศนะ
ต+อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช�ในองค*การบริหารส+วนตําบลแตกต+างกัน และเม่ือเปรียบเทียบตาม
ปSจจัยด�านขนาดขององค*การบริหารส+วนตําบล และการมีส+วนร+วมในการดําเนินงานขององค*การบริหาร
ส+วนตําบล พบว+า ประชาชนมีทัศนะต+อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช�ในองค*การบริหารส+วนตําบล 
แตกต+างกัน ส+วนปSจจัยด�านความรู�ความเข�าใจใน องค*การบริหารส+วนตําบล นั้นพบว+า ประชาชนมีทัศนะ
ต+อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช�องค*การบริหารส+วนตําบลไม+แตกต+างกัน ส+วนปSจจัยด�านขนาด
ขององค*การบริหารส+วนตําบล ไม+มีความสัมพันธ*กับปSจจัยด�านความรู�ความเข�าใจในองค*การบริหาร
ส+วนตําบล แต+ปSจจัยด�านขนาดขององค*การบริหารส+วนตําบลมีความสัมพันธ*กับปSจจัยด�านการมีส+วนร+วม
ในการดําเนินงานขององค*การบริหารส+วนตําบล 

1. ขนาดขอบเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบต+างกันการนําหลักธรรมรัฐมาปรับใช�ในการบริหารงาน
ต+างกัน 
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2.  ผู�บริหารท่ีมีปSจจัยด�านบุคคลต+างกันมีแนวทางในการนําหลักธรรมรัฐมาปรับใช�ในการบริหารงาน
ต+างกัน 

3.  พนักงาน/ข�าราชการเทศบาลเมืองมีความรู�ความเข�าใจในเทศบาลเมืองต+างกันมีแนวทาง
ในการนําหลักธรรมรัฐมาปรับใช�ในการบริหารงานต+างกัน 

ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย* (2547) ได�ศึกษาเก่ียวกับ การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
หลักธรรมาภิบาลอําเภอเมืองลําพูน ผลการศึกษาพบว+า การบริหารงานด�านวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมมีการบริหารงานท่ีผ+านคุณภาพการมีความตระหนักถึง
ความสําคัญจนถึงระดับคุณภาพการมีความพยายาม ส+วนการบริหารงานด�านงบประมาณมีการบริหารงาน
ท่ีผ+านระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญ ระดับคุณภาพการมีความพยายาม จนถึงระดับ
คุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑ* เม่ือพิจารณาการบริหารงานในแต+ละด�านพบว+าผู�บริหารสถานศึกษา
มีการบริหารงานท่ีผ+านระดับคุณภาพการมีความตระหนักถึงความสําคัญและระดับการมีความพยายาม 
จนถึงระดับคุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑ* ในด�านวิชาการ ได�แก+ การวัดผลและการประเมินผล
การเรียนการสอนตามสภาพจริงจากระบวนการปฏิบัติและผลงานท่ีเกิดข้ึน ด�านงบประมาณ ได�แก+ 
การมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและการเบิกจ+ายพัสดุ และการจัดต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปpอย+างสมํ่าเสมอทุกปp ด�านการบริหารงานบุคคล ได�แก+ การมอบหมายอํานาจ
หน�าท่ีความรับผิดชอบให�แก+บุคลากรในแต+ละตําแหน+งตามความสามารถและเหมาะสมเป2นลายลักษณ*
อักษร และด�านการบริหารท่ัวไป ได�แก+ การจัดทําสํามะโนและระบบข�อมูลสารสนเทศจากการทําสํามะโน
ผู�เรียน เพ่ือการนําข�อมูลท่ีได�มาใช�อย+างมีประสิทธิภาพ 

สําหรับปSญหาในการบริหารงาน พบว+า ด�านวิชาการมีปSญหาทางด�านหลักสูตรเนื่องจากขาด
ความรู�ความเข�าใจในการจัดทําหลักสูตรอย+างชัดเจน ไม+สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน ชุมชน
และท�องถ่ิน ด�านงบประมาณ ขาดความรู�ความเข�าใจท่ีชัดเจนในการบริหารงบประมาณแบบมุ+งเน�น
ผลงาน ด�านบริหารงานบุคคล สถานศึกษาประสบปSญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู�
ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ีนอกเหนือจากงานในด�านการเรียนการสอนและด�าน                     
การบริหารท่ัวไป สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถทางด�านงานธุรการและ
เทคโนโลยี ส+วนข�อเสนอแนะในการบริหารงานคือ ด�านวิชาการควรมีการจัดอบรมในการจัดทํา
หลักสูตรและควรมีการจัดทําหลักสูตรในรูปของคณะกรรมการ ด�านงบประมาณ ควรมีการจัดอบรม
การบริหารงบประมาณแบบมุ+งเน�นผลงาน ด�านการบริหารบุคคล ควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในการหาอัตรากําลังเพ่ิมเติมและการวางแผนการใช�อัตรากําลังท่ีมีอยู+อย+างคุ�มค+า และการ
บริหารงานท่ัวไป ควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการจัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด�านมาให�ความรู�แก+ผู�รับผิดชอบ และท่ีสําคัญผู�บริหารควรนําหลักธรรมาภิบาลมาเป2นแนวทาง
ในการบริหารสถานศึกษาร+วมกับหลักการบริหารอย+างอ่ืนด�วย 
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นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทขององค*การบริหารส+วนตําบลกับ
การสร�างระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาองค*การบริหารส+วนตําบล                     
สันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม+ ผลการศึกษาพบว+า กลุ+มประชาชนผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจ 
ต+อการดําเนินงานขององค*การบริหารส+วนตําบลอยู+ในระดับสูง และเห็นด�วยว+ารูปแบบการปกครอง
ส+วนท�องถ่ินแบบองค*การบริหารส+วนตําบลส+งผลให�ประชาชนมีส+วนร+วมในการบริหารท�องถ่ิน ของตน 
เห็นด�วยหลังจากมีการจัดต้ังองค*การบริหารส+วนตําบล ส+งผลให�ประชาชนมีส+วนร+วมในการแก�ไข
ปSญหาตําบล ส+งผลให�เกิดความโปร+งใสในการบริหารงานท�องถ่ินมากข้ึน 

ผลการศึกษาคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส+วนตําบล และลูกจ�างในองค*การบริหาร
ส+วนตําบลสันนาเม็ง จํานวน 32 คนพบว+า องค*การบริหารส+วนตําบลมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน
บทบาทและหน�าท่ีความรับผิดชอบอยู+ในระดับความพึงพอใจสูง 

จากผลการศึกษาผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับผู�บริหารในการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีใน
รูปแบบของธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1.  การบริหารงานในองค*การบริหารส+วนตําบล ประชาชนในชุมชนมีความต�องการให�
ผู�บริหารสนองความต�องการของชุมชนหัวใจของการบริหารงาน คือ ความโปร+งใส รวมท้ังการใช�
งบประมาณในการบริหารงานอย+างคุ�มค+ามากท่ีสุด 

2.  ควรส+งเสริมให�บุคลากรมีความร+วมมือและเคร+งครัดในกฎระเบียบ มีการปฏิบัติงานท่ี
โปร+งใส มีประสิทธิภาพต�องมีการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแก+ผู�กระทําผิด และให�
รางวัลแก+ข�าราชการท่ีประพฤติดี 

สุพล เครือมะโนรมย* (2543) ทําการศึกษาเรื่อง การใช�หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม+ ผลการศึกษาพบว+า ความคิดเห็นของพนักงานครู
เทศบาลเก่ียวกับการใช�หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม+นั้น ผู�บริหารสถานศึกษาได�นําหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได�แก+ เมตตา กรุณา และมุทิตา 
ไปปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษาอยู+ในเกณฑ*ท่ีสูง ขณะท่ีอุเบกขานั้นถูกนําไปปฏิบัติในการ
บริหารงานในสถานศึกษาเป2นส+วนน�อย สําหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล 
ท่ีอยู+ในโรงเรียนขนาดต+างกันเก่ียวกับการใช�หลักพรหมวิหาร 4 ของผู�บริหารสถานศึกษา พบว+า ความ
คิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลท่ีอยู+ในโรงเรียนเทศบาลขนาดเล็ก กับโรงเรียนเทศบาลขนาดกลาง มี
ความคิดเห็นไม+แตกต+างกัน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 เพ่ือให�การศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรากฏภาพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ*ระหว+าง

ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ ได�แก+ การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร

เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

2. ตัวแปรตาม ได�แก+ ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร

เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

จากการศึกษาองค*ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร

เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ผู�ศึกษาได�กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
                                           

   ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัยเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล

ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ความเหมาะสมในการ

บริหารงานแบบธรร

มาภิบาลของสถานี

ตํารวจภูธรเมือง

ลําปาง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

ปNญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอ

เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

สถานภาพท่ัวไป 

-  เพศ  

-  อายุ  

-  การศึกษา 

-  ตําแหน+ง/ชั้นยศ 

-  รายได�ต+อเดือน 

-  ระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติงานในสถานี

ตํารวจภูธรเมือง



บทที่ 3 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีมุ�งศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยได.ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือให.ได.ข.อมูลท่ีถูกต.องตามหลักวิชาการ และมีความน�าเชื่อถือตรงกับข.อเท็จจริง
ท่ีเกิดข้ึน จึงได.กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยท่ีประกอบด.วยหัวข.อและรายละเอียด ซ่ึงผู.วิจัยจะได.ดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช.ในการรวบรวมข.อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข.อมูล 
3.4 การวิเคราะห:ข.อมูล 
3.5 สถิติท่ีใช.ในการวิเคราะห:ข.อมูล 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช.ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ดังนี้ 

1. ประชากร ได.แก� ข.าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 210 คน 

2. กลุ�มตัวอย�าง ได.แก� ข.าราชการตํารวจชั้นประทวนสถานีตํารวจภูธร เมืองลําปาง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 138 คน โดยได.มาด.วยวิธีการ ดังนี้ 

2.1 การหาขนาดของกลุ�มตัวอย�าง การหาขนาดของกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยครั้งนี้ โดย
การใช.สูตรของทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane, 1973 : 727 - 728)  

 
สูตร  n =        N                

                                                   1 + Ne2                                                          
 เม่ือ  n = ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
   N = จํานวนประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�าง (0.05)  
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แทนค�า n =        210   
      1 + 210(0.05)2 
   = 137.705 
 ได.ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 137.705 คน เพ่ือให.การวิจัยครั้งนี้ถูกต.องตามหลักการวิจัย 

ดังนั้น จึงต.องใช.จํานวนตัวอย�าง 138 คน  
 2.2 เทคนิควิธีสุ�มตัวอย�าง การวิจัยครั้งนี้ ได.ดําเนินการสุ�มตัวอย�างตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช.สูตรการหาขนาดกลุ�มตัวอย�างของทาโร�                  
ยามาเน� ได.กลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 138 คน 

ข้ันท่ี 2 สุ�มกลุ�มตัวอย�างท่ีนํามาศึกษา จนครบจํานวนท่ีกําหนดในข้ันท่ี 1 โดยการสุ�มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จากข.าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 
เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล 

เครื่องมือท่ีใช.ในการเก็บรวบรวมข.อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด.วย แบบบันทึกข.อมูล
(Opinion Form) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1. แบบบันทึกข.อมูล ใช.เพ่ือรวบรวมข.อมูลจากแหล�งข.อมูลท่ีเป�นเอกสาร วรรณกรรมงานวิจัย 
บันทึกการประชุม ข.อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิคส: (Website) และข.อมูลเอกสารจากหน�วยงานอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข.องกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

2. แบบสอบถาม เป�นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป�นแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีครอบคลุม
เก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง รวมท้ังแบบสอบถามปลายเปgดของปhญหาและข.อเสนอแนะ โดยแบ�งแบบสอบถาม
ออกเป�น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถาม คือ ข.าราชการตํารวจ 
ชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
    ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีลักษณะเป�นแบบสอบถามแบบมาตราส�วน
ประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการแปลความหมายของเบสท:  
    ตอนท่ี 3 เป�นแบบสอบถามปลายเปgด (Open Ended) ของปhญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับ
ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง เพ่ือให.ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามได.แสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ 
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 3. วิธีการสร.างแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมข.อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องนั้น 
ผู.วิจัยได.นํามาสร.างเป�นแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี้ 
      ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง 
      ข้ันท่ี 2 รวบรวมความรู.ท่ีได.จากข้ันท่ี 1 มาสร.างเป�นข.อคําถามของแบบสอบถาม โดยพิจารณา
ให.ครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค:และสมมติฐานของการวิจัย 
      ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีได.จากข้ันท่ี 2 เสนอผู.ทรงคุณวุฒิทางการวิจัย เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต.อง สอดคล.องกับวัตถุประสงค:และสมมติฐานของการวิจัย แล.วปรับปรุงแก.ไขให.สมบูรณ: 
      ข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีได.รับการปรับปรุงแก.ไขสมบูรณ:แล.ว จากข้ันท่ี 3 เสนอผู.เชี่ยวชาญ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต.องและความแม�นตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รวมทั้งการใช.ภาษา
ท่ีเหมาะสม แล.วนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล.อง (IOC) โดยมีรายนามผู.เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. รศ.กฤษฎา   ศรีธรรมา       มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
2. ดร.สุขพัฒน:   อนนท:จารย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
3. พ.ต.อ.ฐนกร   คุ.มวงศ:  ผู.กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
โดยผู.เชี่ยวชาญจะพิจารณาให.ความเห็นว�าแบบสอบถามแต�ละข.อคําถามท่ีต.องการ

วัดนั้น มีความถูกต.อง แม�นตรงตามเนื้อหา และสอดคล.องกับวัตถุประสงค:ของการวิจัยหรือไม� ซ่ึง
กําหนดความเห็นของผู.เชี่ยวชาญไว.เป�น 3 ระดับ ดังนี้ 

1   หมายความว�า    สอดคล.อง 
0   หมายความว�า    ไม�แน�ใจ 
-1  หมายความว�า    ไม�สอดคล.อง 
แล.วจึงนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล.องในแต�ละข.อคําถาม โดยการ ใช.สูตรคํานวณ 

ดังนี้  

สูตร   IOC  = ∑ R 
        N 

เม่ือ  IOC แทน ค�าดัชนีความสอดคล.อง 

   ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู.เชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผู.เชี่ยวชาญ 

 
      ข้ันท่ี 5 นําข.อเสนอแนะท่ีได.จากข้ันท่ี 4 นั้นมาปรับปรุงแก.ไข แล.วนําไปทดลองใช. (Try Out) 
กับกลุ�มประชากรท่ีมีลักษณะใกล.เคียง ท่ีไม�ใช�ประชากรท่ีจะนํามาศึกษา แล.วนํามาหาค�าความเชื่อม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ด.วยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach�s 
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alpha coefficient) และได.ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.93 จึงถือว�าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นท่ี
ยอมรับได. 

ข้ันท่ี 6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก.ไขสมบูรณ:แล.วจากขั้นที่ 5 ไปเก็บรวบรวมข.อมูล
ต�อไป 
 
การเก็บรวบรวมข"อมูล 

ผู.วิจัยได.ดําเนินการเก็บรวบรวมข.อมูลตามลําดับ ดังนี้  
 1. ขอหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง ถึง ผู.กํากับการสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพ่ือขอเก็บข.อมูลกลุ�มตัวอย�างในการศึกษา 
 2. ผู.วิจัยเดินทางไปเก็บข.อมูลด.วยตนเองโดยใช.แบบสอบถามจากข.าราชการตํารวจชั้นประทวน 
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว.  
 

การวิเคราะห'ข"อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู.วิจัยได.ใช.สถิติในการวิเคราะห:ข.อมูล ดังนี้ 

 1. วิเคราะห:สถานภาพท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค�าความถ่ี (Frequency) 
และการหาค�าร.อยละ (Percentage) แล.วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห:ข.อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยการหาค�าเฉลี่ย X� (Arithmetic Mean) 
และการหาค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) แล.วนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง  
 เกณฑ:ท่ีใช.ในการวิเคราะห:ค�าเฉลี่ยได.ใช. เกณฑ:ในการแปลความหมายของเบสท: 
(Best,J.W.,1981 อ.างถึงใน เกรียงเลิศ ติรธรรมเจริญ, 2544 : 47) ตามระดับความเหมาะสมในการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ดังนี้  
     ค�าเฉลี่ย     4.50 - 5.00      หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
     ค�าเฉลี่ย     3.50 - 4.49      หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับมาก 
     ค�าเฉลี่ย     2.50 - 3.49      หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
     ค�าเฉลี่ย     1.50 - 2.49      หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับน.อย 
     ค�าเฉลี่ย     1.00 - 1.49      หมายความว�า การมีความเหมาะสมในระดับน.อยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห:ปhญหาและข.อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง แล.วนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง 
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สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห'ข"อมูล 
 สถิติท่ีใช.ในการวิเคราะห:ข.อมูลความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ดังนี้ 

1. ค�าดัชนีความสอดคล.อง IOC (Index of Item - Objective Congruence : IOC) จากสูตร 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542 : 113-114) ดังนี้ 

 

สูตร   IOC  = ∑ R 
      N 

เม่ือ  IOC แทน ค�าดัชนีความสอดคล.อง 

   ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู.เชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผู.เชี่ยวชาญ 
 
 2. ค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) จากสูตร (กัลยา วานิชย:บัญชา, 2554 : 34-35) ดังนี้ 
 

สูตร  α =  k            1 - ∑ s i2  
     k - 1        s2

t 

เม่ือ  α แทน ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จํานวนข.อคําถาม 

   s2
i แทน คะแนนความแปรปรวนแต�ละข.อ 

   s2
t แทน คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 

3. ค�าความถ่ี   เป�นจํานวนเต็มท่ีได.จากการนับข.อมูล 
4. ค�าร.อยละ   ค�าร.อยละจะแสดงความหมายของค�าและสามารถนําค�าท่ีได.ไปเปรียบเทียบได.  

โดยหาค�าร.อยละจากสูตร ดังนี้ 
 

สูตร  P =  f 
            N   

เม่ือ    P แทน ค�าร.อยละ   
   f แทน ความถ่ีท่ีต.องการแปลงให.เป�นค�าร.อยละ 

x  100 
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   N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

 5. ค�าเฉลี่ย  จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) ดังนี้ 
 

สูตร      X� =    ∑ X� 
          N  

เม่ือ   X� แทน ค�าเฉลี่ย 

                     ∑ X�     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ�ม 
            N แทน จํานวนคะแนนในกลุ�ม 
 
 6. ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. จากสูตร (สุวิมล ติรการนันท:, 2548 : 203) ดังนี้ 
 

สูตร  σ = �∑ (x - µ)
2

N
            

เม่ือ  σ แทน ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X แทน ข.อมูลแต�ละรายการ 

   µ แทน ค�าเฉลี่ย 
   N แทน จํานวนของข.อมูลของกลุ�มประชากร 



บทที่ 4 
 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 

การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางนี้ มีวัตถุประสงค&เพ่ือทราบระดับความเหมาะสมในการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ซ่ึงประชากรท่ีใช,ในการศึกษา ได,แก. ข,าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 210 คน 
และใช,กลุ.มตัวอย.าง จํานวน 138 คน โดยการสุ.มแบบบังเอิญ ใช,แบบสอบถามเป7นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข,อมูลและได,รับข,อมูลคืนมาท้ังหมด จํานวน 138 ชุด คิดเป7นร,อยเปอร&เซ็นต& ผู,ศึกษาได,
ดําเนินการกําหนดรหัสและบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร& และเพ่ือความเข,าใจท่ีตรงกันในการแปล
ความหมายข,อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ&ท่ีใช,ในการนําเสนอผลการวิเคราะห&ข,อมูล ดังนี้ 

 

  X� แทน ค.าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผู,ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห&ข,อมูล ตามวัตถุประสงค&ของการศึกษาเก่ียวกับความเหมาะสม
ในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
จากนั้นวิเคราะห&ข,อมูลด,วยโปรแกรมคอมพิวเตอร&สําเร็จรูปทางสถิติ แล,วนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห&ความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยแสดงผลเป7นค.าเฉลี่ย และค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แล,วแปลผลเป7นความเรียง 

2. การวิเคราะห&สถานภาพท่ัวไปของนายตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงผล
เป7นค.าความถ่ี และค.าร,อยละ ประกอบความเรียง 

3. การวิเคราะห&ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยแสดงผลเป7นค.าเฉลี่ย และค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล,วแปลผล
เป7นความเรียง 

4. การวิเคราะห&ปNญหาและข,อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางโดยแสดงผลเป7นค.าความถี่ ประกอบ
ความเรียง 
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1.  การวิเคราะห�ความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 
ผลการวิเคราะห&ความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร

เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงตามตาราง 3 
  

ตาราง 3 แสดงค.าเฉลี่ยและค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับความเหมาะสม 

X� S.D. แปลความ 
 
ความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาภิ
บาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 
 

 
 

 
3.33 

 
 

 
0.77 

 

 
 

 
ปานกลาง 

 
จากตาราง 3 พบว.า ความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง อยู.ในระดับปานกลาง แต.หากพิจารณาจาก
ค.าเฉลี่ยแล,วจะพบว.า ความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อยู.ในระดับปานกลางค.อนข,างสูง (X� = 3.33) 
 
2. การวิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปของนายตํารวจช้ันประทวนผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผลการวิเคราะห&สถานภาพท่ัวไปของนายตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ตําแหน.งชั้นยศ และรายได,เฉลี่ยต.อเดือน ผลการศึกษาปรากฏ
ดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงค.าความถ่ีและค.าร,อยละของนายตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
สถานภาพท่ัวไป 

 
สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 

เพศ   
  ชาย 127 92.02 
  หญิง 11 7.98 

รวม 138 100 
อายุ   
  ไม.เกิน 20 ปS - - 
  21-35 ปS 88 63.76 
  36-50 ปS 46 33.33 
  51 ปSข้ึนไป 4 2.91 

รวม 138 100 
สถานภาพสมรส   
  โสด 32 23.18 
  สมรส 96 69.58 
  หย.า/หม,าย 10 7.24 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........... - - 

รวม 138 100 
การศึกษา   
  ตํ่ากว.าปริญญาตรี  74 53.62 
  ปริญญาตรี 62 44.94 
  สูงกว.าปริญญาตรี 2 1.44 

รวม 138 100 
ตําแหน<งช้ันยศ   

สิบตํารวจตรี/โท/เอก 32 23.18 
จ.าสิบตํารวจ 82 59.43 
ดาบตํารวจ 24 17.39 

รวม 138 100 
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รายได�เฉล่ียต<อเดือน 
  น,อยกว.า 5,000 บาท - - 
  5,000-20,000 บาท 107 77.54 
  มากกว.า 20,000 บาท 31 22.46 

รวม 138 100 
 
 จากตาราง 4 พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถามส.วนใหญ.เป7นเพศชาย

มากกว.าเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเป7นร,อยละ 92.02 มีช.วงอายุระหว.าง 21.35 ปSมากท่ีสุด คิดเป7นร,อยละ 
63.76 ส.วนใหญ.สมรสแล,ว คิดเป7นร,อยละ 69.58 และมีการศึกษาอยู.ในระดับตํ่ากว.าปริญญาตรี
เป7นส.วนใหญ. คิดเป7นร,อยละ 53.62 โดยมีตําแหน.งชั้นยศจ.าสิบตํารวจเป7นส.วนใหญ. คิดเป7นร,อยละ 59.43 
และส.วนใหญ.มีรายได,เฉลี่ยต.อเดือนอยู.ระหว.าง 5,000 - 20,000 บาท คิดเป7นร,อยละ 77.54  

เม่ือพิจารณาจากเพศ พบว.า นายตํารวจชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.เป7นเพศชายจํานวน 127 คน (ร,อยละ 92.02) 
และเป7นเพศหญิง จํานวน 11 คน (ร,อยละ 7.98)   

เม่ือพิจารณาจากอายุ พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.มีอายุระหว.าง 21-35 ปS จํานวน 
88 คน (ร,อยละ 63.76) รองลงมา คือ มีอายุระหว.าง 36-50 ปS จํานวน 46 คน (ร,อยละ 33.33) 
และมีอายุ 51 ปSข้ึนไป จํานวน 4 คน (ร,อยละ 2.91) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากสถานภาพสมรส พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมือง
ลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.สมรสแล,ว จํานวน 96 คน (ร,อยละ 
69.58) รองลงมา คือ เป7นโสด จํานวน 32 คน (ร,อยละ 23.18) และหย.า/หม,าย จํานวน 10 คน (ร,อยละ 
7.24) ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาจากการศึกษา พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.มีการศึกษาตํ่ากว.าปริญญาตรี 
จํานวน 74 คน (ร,อยละ 53.62) รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 62 คน (ร,อยละ 
44.94) และมีการศึกษาสูงกว.าปริญญาตรี จํานวน 2 คน (ร,อยละ 1.44) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากตําแหน.งชั้นยศ พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางที่ตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.มีตําแหน.งชั้นยศเป7น
จ.าสิบตํารวจ จํานวน 82 คน (ร,อยละ 59.43) รองลงมา มีตําแหน.งชั้นยศเป7นสิบตํารวจตรี/โท/เอก 
จํานวน 32 คน (ร,อยละ 23.18) และมีตําแหน.งชั้นยศเป7นดาบตํารวจ จํานวน 24 คน (ร,อยละ 17.39) 
ตามลําดับ 
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 และ เม่ือพิจารณาจากรายได,เฉลี่ยต.อเดือน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส.วนใหญ.มีรายได,อยู.
ระหว.าง 5,000-20,000 บาท จํานวน 107 คน (ร,อยละ 77.54) และมีรายได,เฉลี่ยต.อเดือนมากกว.า 
20,000 บาท จํานวน 31 คนเท.ากัน (ร,อยละ 22.46)   
3.  การวิเคราะห�ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

 การวิเคราะห&ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงค.าเฉลี่ยและค.าส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล

ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับความเหมาะสม 

X� S.D. แปลความ 
หลักนิติธรรม 
1. การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

 
3.37 

 
0.89 

 
ปานกลาง 

2. การปฏิบัติตามแผน 3.32 0.77 ปานกลาง 
3. ความเหมาะสมในการจ.ายค.าตอบแทน 3.38 0.60 ปานกลาง 
4. การจูงใจให,บุคลากรปฏิบัติงาน 3.38 0.78 ปานกลาง 
5. ความชัดเจนในการบริหารทรัพย&สิน 3.34 0.71 ปานกลาง 
6. การตรวจสอบการบริหารการเงิน 3.36 0.71 ปานกลาง 
7. ความชัดเจนของระบบการบริหารการเงิน 3.32 0.71 ปานกลาง 
8. การอุทธรณ&ร,องทุกข&ได, 3.41 0.81 ปานกลาง 
หลักคุณธรรม 
9. ผู,บริหารปฏิบัติต.อผู,ใต,บังคับบัญชาแบบเสมอภาค 

 
3.40 

 
0.75 

 
ปานกลาง 

10. การให,บริการแก.ประชาชนผู,มาใช,บริการแบบไม.
เลือกปฏิบัติ 3.39 0.77 ปานกลาง 

11. การมอบหมายงานตามความสามารถของ 
ผู,ปฏิบัติงาน 3.33 0.68 ปานกลาง 

ด�านความโปร<งใส 3.35 0.75 ปานกลาง 
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12. การประกาศประมูลงานแก.ผู,เก่ียวข,องอย.างท่ัวถึง 
13. กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป7นไป

อย.างเปZดเผย 3.34 0.76 ปานกลาง 
14. ผู,บังคับบัญชาและผู,ใต,บังคับบัญชาสามารถ

สื่อสารกันแบบสองทาง 3.38 0.75 ปานกลาง 
หลักความรับผิดชอบ 
15. ประกาศให,บุคลากรรับทราบเก่ียวกับสิทธิในการ

ได,รับสวัสดิการอย.างท่ัวถึง 3.38 0.75 ปานกลาง 
16. การวางแผนพัฒนาตนเองของแต.ละหน.วยงาน 3.33 0.76 ปานกลาง 
17. การบริหารงานโดยเน,นการกระจายอํานาจ 3.37 0.75 ปานกลาง 
18. การให,ความสําคัญกับการดําเนินงานตามนโยบาย 3.44 0.76 ปานกลาง 

 
ตาราง 5 (ต.อ) 
 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับความเหมาะสม 

X� S.D. แปลความ 
19. การบริหารการเงินและการบัญชีโดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพและความโปร.งใส 3.33 0.73 ปานกลาง 
20. แต.ละหน.วยงานมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ&

เดียวกัน 3.30 0.69 ปานกลาง 
21. การปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม 3.36 0.70 ปานกลาง 
การมีส<วนร<วม 
22. ผู,บริหารได,รับการสนับสนุนจากบุคลากรส.วน

ใหญ. 3.38 0.77 ปานกลาง 
23. ผู,บริหารเป7นท่ียอมรับของบุคลากร 3.33 0.62 ปานกลาง 
24. การทํางานในรูปแบบของการทํางานเป7นทีม 3.35 0.68 ปานกลาง 
25. บุคลากรมีส.วนร.วมในการวางแผนปฏิบัติงาน 3.40 0.70 ปานกลาง 
26. บุคลากรมีส.วนร.วมในการประเมินผลการทํางาน

ของผู,บริหาร 3.25 1.01 ปานกลาง 
หลักความคุ�มค<า 
27. การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ& และทรัพย&สินให,เกิด

 
3.33 

 
1.02 

 
ปานกลาง 
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ประโยชน&สูงสุด 
28. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนงาน

หรือโครงการต.างๆ  3.30 0.77 ปานกลาง 
29. การจัดระบบข,อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานแก.สาธารณชน 3.31 1.05 ปานกลาง 
โดยรวม 3.33 0.77 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 5 พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง เห็นว.าสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปางมีความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบ

ธรรมาภิบาลโดยรวมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.33) และเมื่อพิจารณาในแต.ละข,อคําถามปรากฏ 
ดังนี้ 

ข,อคําถามท่ี 1 การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว.า การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.37)  
ข,อคําถามท่ี 2 การปฏิบัติตามแผน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว.า การปฏิบัติตามแผน มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.32) 
ข,อคําถามท่ี 3 ความเหมาะสมในการจ.ายค.าตอบแทน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวน

ผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า ความเหมาะสมในการจ.ายค.าตอบแทน มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง 

(X� = 3.38) 
ข,อคําถามท่ี 4 การจูงใจให,บุคลากรปฏิบัติงาน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว.า การจูงใจให,บุคลากรปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง 

(X� = 3.38) 
ข,อคําถามท่ี 5 ความชัดเจนในการบริหารทรัพย&สิน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวน

ผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า ความชัดเจนในการบริหารทรัพย&สิน มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง 

(X� = 3.34) 
ข,อคําถามท่ี 6 การตรวจสอบการบริหารการเงิน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว.า การตรวจสอบการบริหารการเงิน มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง                         

(X� = 3.36) 
ข,อคําถามท่ี 7 การมีความชัดเจนของระบบการบริหารการเงิน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้น

ประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การมีความชัดเจนของระบบการบริหารการเงิน มีความเหมาะสม

อยู.ในระดับปานกลาง (X�= 3.32) 
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ข,อคําถามท่ี 8 การอุทธรณ&ร,องทุกข&ได, พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว.า การอุทธรณ&ร,องทุกข&ได, มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.41)  
ข,อคําถามท่ี 9 ผู,บริหารปฏิบัติต.อผู,ใต,บังคับบัญชาแบบเสมอภาค พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้น

ประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า ผู,บริหารปฏิบัติต.อผู,ใต,บังคับบัญชาแบบเสมอภาค มีความเหมาะสม

อยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.40) 
ข,อคําถามท่ี  10  การให,บริการแก.ประชาชนผู,มาใช,บริการแบบไม.เลือกปฏิบัติ พบว.า 

ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การให,บริการแก.ประชาชน ผู,มาใช,บริการ

แบบไม.เลือกปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.39) 
ข,อคําถามท่ี 11 การมอบหมายงานตามความสามารถของผู,ปฏิบัติงาน พบว.า ข,าราชการ

ตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การมอบหมายงานตามความสามารถของผู,ปฏิบัติงาน 

มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.33) 
ข,อคําถามท่ี 12 การประกาศประมูลงานแก.ผู,เก่ียวข,องอย.างท่ัวถึง พบว.า ข,าราชการตํารวจ

ชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การประกาศประมูลงานแก.ผู,เก่ียวข,องอย.างท่ัวถึง มีความ

เหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.35) 
ข,อคําถามท่ี 13 กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป7นไปอย.างเปZดเผย พบว.า ข,าราชการ 

ตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป7นไปอย.าง

เปZดเผย มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.34) 
ข,อคําถามท่ี 14 ผู,บังคับบัญชาและผู,ใต,บังคับบัญชาสามารถสื่อสารกันแบบสองทาง พบว.า 

ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า ผู,บังคับบัญชาและผู,ใต,บังคับบัญชาสามารถ

สื่อสารกันแบบสองทาง มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.38) 
ข,อคําถามท่ี 15 การประกาศให,บุคลากรรับทราบเก่ียวกับสิทธิในการได,รับสวัสดิการอย.างท่ัวถึง 

พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การประกาศให,บุคลากรรับทราบ

เก่ียวกับสิทธิในการได,รับสวัสดิการอย.างท่ัวถึง มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.38) 
ข,อคําถามท่ี 16 การวางแผนพัฒนาตนเองของแต.ละหน.วยงาน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้น

ประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การวางแผนพัฒนาตนเองของแต.ละหน.วยงาน มีความเหมาะสม

อยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.33) 
ข,อคําถามท่ี 17 การบริหารงานโดยเน,นการกระจายอํานาจ พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวน 

ผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การบริหารงานโดยเน,นการกระจายอํานาจ มีความเหมาะสมอยู.ในระดับ

ปานกลาง (X� = 3.37) 



88 

 

ข,อคําถามท่ี 18 การให,ความสําคัญกับการดําเนินงานตามนโยบาย พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้น
ประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การให,ความสําคัญกับการดําเนินงานตามนโยบาย มีความเหมาะสม

อยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.44) 
ข,อคําถามท่ี 19 การบริหารการเงินและการบัญชีโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและความโปร.งใส 

พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การบริหารการเงินและการบัญชีโดย

คํานึงถึงประสิทธิภาพและความโปร.งใส มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.33) 
ข,อคําถามท่ี 20 แต.ละหน.วยงานมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ&เดียวกัน พบว.า ข,าราชการ

ตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า แต.ละหน.วยงานมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ&เดียวกัน 

มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.30) 
ข,อคําถามท่ี 21 การปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้น

ประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม มีความเหมาะสม

อยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.36) 
ข,อคําถามท่ี 22 ผู,บริหารได,รับการสนับสนุนจากบุคลากรส.วนใหญ. พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้น

ประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า ผู,บริหารได,รับการสนับสนุนจากบุคลากรส.วนใหญ. มีความเหมาะสม

อยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.38) 
ข,อคําถามท่ี 23 ผู,บริหารเป7นท่ียอมรับของบุคลากร พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวน

ผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า ผู,บริหารเป7นท่ียอมรับของบุคลากร มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง 

(X� = 3.33) 
ข,อคําถามท่ี 24 การทํางานในรูปแบบของการทํางานเป7นทีม พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้น

ประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การทํางานในรูปแบบของการทํางานเป7นทีมมีความเหมาะสม 

อยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.35) 
ข,อคําถามท่ี 25 บุคลากรมีส.วนร.วมในการวางแผนปฏิบัติงาน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวน

ผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า บุคลากรมีส.วนร.วมในการวางแผนปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยู.ใน

ระดับปานกลาง  (X� = 3.40) 
ข,อคําถามท่ี 26 บุคลากรมีส.วนร.วมในการประเมินผลการทํางานของผู,บริหาร พบว.า ข,าราชการ

ตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า บุคลากรมีส.วนร.วมในการประเมินผลการทํางานของ

ผู,บริหาร มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.25) 
ข,อคําถามท่ี  27  การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ& และทรัพย&สินให,เกิดประโยชน&สูงสุด พบว.า 

ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ& และทรัพย&สินให,

เกิดประโยชน&สูงสุด มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.33) 
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ข,อคําถามท่ี 28 การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนงานหรือโครงการต.างๆ พบว.า 
ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การกํากับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนงาน

หรือโครงการต.างๆ มีความเหมาะสมอยู.ในระดับปานกลาง (X� = 3.30) 
และ ข,อคําถามท่ี 29 การจัดระบบข,อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน

แก.สาธารณชน พบว.า ข,าราชการตํารวจชั้นประทวนผู,ตอบแบบสอบถาม เห็นว.า การจัดระบบข,อมูล 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานแก.สาธารณชน มีความเหมาะสมอยู.ในระดับ

ปานกลาง (X� = 3.31) 
 

4. การวิเคราะห�ป@ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 

 การวิเคราะห&ปNญหาและข,อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 6 

 
ตาราง 6  แสดงค.าความถ่ีและอันดับของปNญหาและข,อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล

ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

ท่ี ป@ญหาและข�อเสนอแนะ ความถ่ี (คน) อันดับ 
1 สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรจัดสรรเงิน

ค.าตอบแทนอ่ืนๆ ให,มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 

33 
 
1 

2 สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรมีความโปร.งใสใน
การบริหารงบประมาณให,มากกว.านี้ 

 
26 

 
2 

3 สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรจัดให,มีวัสดุอุปกรณ&
ท่ีใช,ในการปฏิบัติงานให,ทันสมัยและมากเพียงพอ 

 
18 

 
3 
 

 
จากตาราง 6 พบว.า ปNญหาและข,อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน,อย 
ตามลําดับ ได,แก. สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรจัดสรรเงินค.าตอบแทนอื่นๆ ให,มีความบริสุทธิ์
ยุติธรรม  (33 คน) สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรมีความโปร.งใสในการบริหารงบประมาณให,
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มากกว.านี้ (26 คน) และสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรจัดให,มีวัสดุอุปกรณ&ท่ีใช,ในการปฏิบัติงานให,
ทันสมัยและมากเพียงพอ (18 คน) 



บทที่ 5 
 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  และเพื่อศึกษาป)ญหาและ
ข+อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง ซ่ึงประชากรท่ีใช+ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข+าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 210 คน ใช+กลุ3มตัวอย3างจํานวน 138 คน 
และใช+แบบสอบถามเป6นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข+อมูล และได+รับข+อมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยใช+
วิธีการสุ3มแบบบังเอิญ ทําการวิเคราะห�ข+อมูลโดยใช+โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด+วยสถิติเชิงพรรณนา 
คือ ค3าความถ่ี ค3าร+อยละ ค3าเฉลี่ย และค3าส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงต3อไปนี้จะได+นําเสนอตามลําดับ 
ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 สรุปผลสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
พบว3า ข+าราชการตํารวจชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง ผู+ตอบแบบสอบถามส3วนใหญ3เป6นเพศชายมากกว3าเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเป6นร+อยละ 
92.02 มีช3วงอายุระหว3าง 21-35 ปBมากท่ีสุด คิดเป6นร+อยละ 63.76 ส3วนใหญ3สมรสแล+ว คิดเป6นร+อยละ 
69.58 และมีการศึกษาอยู3ในระดับตํ่ากว3าปริญญาตรีเป6นส3วนใหญ3 คิดเป6นร+อยละ 53.62 โดยมีตําแหน3ง
ชั้นยศจ3าสิบตํารวจเป6นส3วนใหญ3 คิดเป6นร+อยละ 59.43 และส3วนใหญ3มีรายได+เฉลี่ยต3อเดือนอยู3ระหว3าง 
5,000 - 20,000 บาท คิดเป6นร+อยละ 77.54 

ตอนท่ี 2 สรุปผลความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองลําปาง 

พบว3า ความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมือง

ลําปาง อยู3ในระดับปานกลาง (X� = 3.33) ซ่ึงไม3เป6นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว+ 
ตอนท่ี 3 สรุปผลป.ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
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พบว3า ป)ญหาและข+อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน+อย ตามลําดับ ได+แก3 
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรจัดสรรเงินค3าตอบแทนอ่ืนๆ ให+มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม  (33 คน) 
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรมีความโปร3งใสในการบริหารงบประมาณให+มากกว3านี้ (26 คน) และ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง ควรจัดให+มีวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช+ในการปฏิบัติงานให+ทันสมัยและมาก
เพียงพอ (18 คน) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบว3า ข+าราชการชั้นประทวนเห็นว3า สถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง มีความเหมาะสมโดยรวมในการบริหารงานแบบธรรมาหภิบาล อยู3ในระดับปานกลาง 

(X� = 3.33) แสดงให+เห็นว3า ข+าราชการชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อาจจะยังไม3เข+าใจ
ในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปางมากนัก หรือข+าราชการชั้นประทวนอาจจะเกิด
ความเบื่อหน3ายต3อการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง หรือมีความรู+ความเข+าใจ
ในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลไม3ดีพอ หรือข+าราชการชั้นประทวนอาจจะเกิดความไม3แน3ใจและ
ไม3ไว+วางใจการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง จึงไม3กล+าท่ีจะพิจารณาตัดสินใจว3าจะให+
ค3าน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับปานกลางไว+ก3อน ซ่ึงเป6นปกตินิสัยของคนไทย อย3างไรก็ตาม
ผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคล+องกับการศึกษาของ สุวกิจ ศรีป)ดถา (2545) ได+ศึกษาเก่ียวกับ การปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว3า สถาบันราชภัฏมหาสารคาม มีค3าระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู3ในระดับปานกลาง 
กล3าวคือ มีค3าระดับการปฏิบัติงานเป6นค3าร+อยละ 66.182 กลุ3มตัวอย3างท่ีมีสถานภาพแตกต3างกัน
มีความเห็นเรื่องค3าระดับการปฏิบัติงานแตกต3างกัน กลุ3มตัวอย3างที่มาจากหน3วยงานแตกต3างกัน
มีความเห็นเรื่องค3าระดับการปฏิบัติงานแตกต3างกัน เช3นเดียวกันข+อเสนอแนะในการพัฒนาปฏิบัติงาน
ของสถาบัน คือควรมีการทํางานโดยการมีส3วนร3วม มีความสามัคคี มีคุณธรรม ซ่ือสัตย� กระจายอํานาจ
อย3างเสมอภาค พัฒนาบุคลากรให+มีคุณภาพ และมีการประเมินผลงานท่ีเป6นระบบ 

 
ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหน0วยงาน 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้  ทําให+ทราบถึงระดับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบ               
ธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยรวมว3าอยู3ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้น เพ่ือเป6นการส3งเสริมสร+างความรู+ความเข+าใจแก3ข+าราชการชั้นประทวนเก่ียวกับ
การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลให+มากข้ึน ผู+วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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1. สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ควรท่ีจะส3งเสริมและสนับสนุน
ให+ข+าราชการตํารวจชั้นประทวนมีส3วนร3วมในเชิงบริหาร เช3น เชิญชวนให+ติดตามข3าวสารการบริหารงาน 
การสังเกตการณ�บริหารงาน เป6นต+น เพื่อที่จะทําให+ข+าราชการตํารวจชั้นประทวนได+เข+าใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล อีกท้ังยังได+ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารงานของผู+บริหาร
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อันจะก3อให+เกิดประโยชน�สูงสุดต3อการพัฒนาองค�กรมากยิ่งข้ึน 

2. สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ควรจัดอบรมแก3ข+าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพ่ือให+ความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช+ในการบริหารงานของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง  
 
ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1.1 ควรนําข+อมูลท่ีได+จากการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางนี้ ไปใช+เป6นแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง และแก+ไขเก่ียวกับการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปางมากยิ่งข้ึน 
     1.2 ควรจัดเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว3างผู+บริหารกับข+าราชการตํารวจ
ชั้นประทวนของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง เพ่ือจะได+แลกเปลี่ยน เรียนรู+ และสร+างความเข+าใจเก่ียวกับ
การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลต3อไป  
 2. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงป)ญหาและอุปสรรคในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
     2.2 ควรมีการศึกษาป)จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร
เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
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ภาคผนวก 

 



เลขท่ีแบบสอบถาม����... 

 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง 

ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง  
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

���������������..�����������������������... 

 
คําช้ีแจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขา
รัฐประศาสนศาสตร& มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค&เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 
3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานี

ตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
ตอนท่ี 3 สอบถามป9ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบ

ธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้ เป�นแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง 

ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง ข�อมูลต�างๆ ท่ีได�จากท�านจะเป�นประโยชน&และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้ 
ดังนั้น ผู�ศึกษาใคร�ขอความร�วมมือจากท�าน กรุณาตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเป�นจริง 
คําตอบของท�านจะไม�มีผลกระทบต�อตัวท�านแต�ประการใด เพราะผู�ศึกษาจะเก็บเป�นความลับโดยจะเสนอ
ผลงานในภาพรวมเท�านั้น 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีกรุณาให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

ธานี   ตันจันทร&กูล 
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แบบสอบถาม 
ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง  

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�อง � ท่ีตรงตามความเป�นจริงของท�าน 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 

1.�  ชาย     2.�  หญิง 
 

2. อายุ 

1.�  ไม�เกิน 20 ป@    2.�  21-35 ป@ 

3.�  36-50 ป@     4.�  51 ป@ข้ึนไป 
 

3. สถานภาพสมรส 

1.�  โสด     2.�  สมรส 

3.�  หย�า / หม�าย    4.�  อ่ืนๆ (ระบุ) ................ 
 

4. การศึกษา 

1.�  ตํ่ากว�าปริญญาตรี         2.�  ปริญญาตรี 

3.�  สูงกว�าปริญญาตรี      
 

5. ตําแหน�งชั้นยศ 

      1.�  สิบตํารวจตรี/โท/เอก  2.�  จ�าสิบตํารวจ         

3.�  ดาบตํารวจ     
 
6.  รายได�ต�อเดือน 

 1.�  น�อยกว�า 5,000 บาท  2.� ระหว�าง 5,000 - 20,000 บาท 

 3.�  มากกว�า 20,000 บาท 
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ตอนท่ี 2   ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องระดับความเหมาะสม 
 

หลักธรรมาภิบาล 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

หลักนิติธรรม 
1. การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

     

2. การปฏิบัติตามแผน      
3. ความเหมาะสมในการจ�ายค�าตอบแทน      
4. การจูงใจให�บุคลากรปฏิบัติงาน      
5. ความชัดเจนในการบริหารทรัพย&สิน      
6. การตรวจสอบการบริหารการเงิน      
7. ความชัดเจนของระบบการบริหารการเงิน      
8. การอุทธรณ&ร�องทุกข&ได�      
หลักคุณธรรม 
9. ผู�บริหารปฏิบัติต�อผู�ใต�บังคับบัญชาแบบเสมอภาค 

     

10. การให�บริการแก�ประชาชนผู�มาใช�บริการแบบไม�
เลือกปฏิบัติ 

     

11. การมอบหมายงานตามความสามารถของ 
ผู�ปฏิบัติงาน 

     

ด)านความโปร+งใส 
12. การประกาศประมูลงานแก�ผู�เก่ียวข�องอย�างท่ัวถึง 

     

13. กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป�นไป
อย�างเปKดเผย 

     

14. ผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชาสามารถสื่อสาร
กันแบบสองทาง 
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หลักธรรมาภิบาล 

ระดับความเหมาะสม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

หลักความรับผิดชอบ 
15. การประกาศให�บุคลากรรับทราบเก่ียวกับสิทธิใน

การได�รับสวัสดิการอย�างท่ัวถึง 
     

16. การวางแผนพัฒนาตนเองของแต�ละหน�วยงาน      
17. การบริหารงานโดยเน�นการกระจายอํานาจ      
18. การให�ความสําคัญกับการดําเนินงานตามนโยบาย      
19. การบริหารการเงินและการบัญชโีดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพและความโปร�งใส 
     

20. แต�ละหน�วยงานมีการบริหารงานตามหลักเกณฑ&
เดียวกัน 

     

21. การปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม      
การมีส+วนร+วม 
22. ผู�บริหารได�รับการสนับสนุนจากบุคลากรส�วนใหญ� 

     

23. ผู�บริหารเป�นท่ียอมรับของบุคลากร      
24. การทํางานในรูปแบบของการทํางานเป�นทีม      
25. บุคลากรมีส�วนร�วมในการวางแผนปฏิบัติงาน      
26. บุคลากรมีส�วนร�วมในการประเมินผลการทํางาน

ของผู�บริหาร 
     

หลักความคุ)มค+า 
27. การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ& และทรัพย&สินให�เกิด

ประโยชน&สูงสุด 
     

28. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนงาน
หรือโครงการต�างๆ   

     

29. การจัดระบบข�อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงานแก�สาธารณชน 
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ตอนท่ี 3  ป9ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

 
 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 



การหาคา IOC ของแบบสอบถาม 

เรื่อง ความเหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 

ตอนท่ี 1 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

2 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

3 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

4 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

5 0 0 1 1 0.33 ไมสอดคลอง 

6 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

7 

 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

 

ตอนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

2 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

3 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

4 0 1 1 2 0.66 สอดคลอง 

5 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

6 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

7 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

8 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

9 1 -1 0 0 0.00 ไมสอดคลอง 

10 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

11 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

12 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

13 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 
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14 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

15 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

16 -1 0 1 0 0.00 ไมสอดคลอง 

17 

 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

 

ตอนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

18 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

19 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

20 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

21 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

22 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

23 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

24 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

25 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

26 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

27 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

28 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

29 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

30 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

31 

 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

 

จากตาราง จะเห็นไดวาแบบสอบถามตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

พบวา มี 1 ขอคําถามท่ีมีคา IOC นอยกวา 0.50 คือ ขอคําถามท่ี 5 เนื่องจากไมมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคท่ีศึกษา จึงไมไดนําขอคําถามดังกลาวมาใชเปนแบบสอบถาม  

สวนตอนท่ี 2 ความ เหมาะสมในการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของสถานีตํารวจภูธร

เมืองลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา มี 2 ขอคําถามท่ีมีคา IOC นอยกวา 0.50 คือ 
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ขอคําถามท่ี 9 และ 16 เนื่องจากไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีศึกษา จึงไมไดนําขอคําถาม

ดังกลาวมาใชเปนแบบสอบถาม 



ประวัติผูวิจัย 

 

 

ช่ือ – สกุล   รอยตํารวจโท ธานี  ตันจันทรกูล 

วัน เดือน ปเกิด   21 ธันวาคม 2514 

ท่ีอยูปจจุบัน   99/26 หมู 6 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 

ประวัติการศึกษา      

พ.ศ. 2532 โรงเรียน ลําปางกัลยาณี 

พ.ศ. 2548 ระดับ ปริญญาตรี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประวัติการทํางาน 

    พ.ศ. 2539 - 2555 ดํารงตําแหนงผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม                            

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 

    พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน  ดํารงตําแหนง รองสารวัตรปองกันปราบปราม                                           

สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง 
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