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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีใน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประชากรในการศึกษาเป็นข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 
จ านวน 150 นายแบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรจ านวน 40 นาย ชั้นประทวนจ านวน 110 นาย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี แบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรจ านวน 36 นาย ชั้นประทวน
จ านวน 86 นาย ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้
ขนาดตัวอย่างจ านวน 122 นาย จ าแนกตามระดับชั้นยศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญา
บัตร คิดเป็นร้อยละ 29.51 และเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 70.49 และ ส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ระหว่าง 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.44 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.51  มี
อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.39และน้อยที่สุดมีอายุน้อยกว่า  25 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.66 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.02 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.97 และมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.02 ส่วนใหญ่มี
รายได้อยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 25,001 – 
35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.77 มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 18.85 และน้อยที่สุด
มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.48 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 63.93 รองลงมาเป็น
โสด คิดเป็นร้อยละ 31.15 และเป็นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.92 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักนิติธรรมมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรื่องเรื่องการ
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ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน รองลงมาเป็นด้านหลักคุณธรรม
โดยเฉพาะเรื่องเรื่องการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  ส่วนด้าน
หลักความรับผิดชอบกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลในด้านนี้น้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเรื่องการมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ส าหรับ
การทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมอีายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
ในทุกๆ ด้าน คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า แต่ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นหลักนิติธรรม 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) หลักนิติธรรม ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรีต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาอบรมให้ข้าราชการต ารวจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของข้าราชการต ารวจ 2) หลักคุณธรรม ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี
ต้องก าหนดวิธีและแนวทางการท างานให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละและอุทิศตนให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ  3) หลักความ
โปร่งใส ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีต้องควบคุมตรวจสอบให้ข้าราชการต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิดอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการเผยแพร่ สื่อสาร และท าความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
องค์กรให้ประชาชนได้ทราบ 4) หลักความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี ต้องก าหนดนโยบายและควบคุมสั่งการให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา  5) หลักการมีส่วนร่วม ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี
ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเบื้องต้น  6) หลักความคุ้มค่า 
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีสามารถน าความรู้ของตนเองไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 

 

ภูมิหลัง 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุข นับเป็นปัญหาส าคัญที่บ่งบอกหรือชี้วัด

สภาพของสังคม และเป็นปัจจัยเหตุที่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ยิ่งสังคมแปรเปลี่ยนสภาพสู่ภาวะความทันสมัย มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและเทคโนโลยีใหม่
มากขึ้นเท่าใด ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุข ยิ่งเพ่ิมความรุนแรงขึ้นเสมือนเงา
ตามตัวเช่นกัน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรทางสังคมหนึ่งในหลายองค์กรของรัฐ ที่ท าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ ป้องกันปราบปรามเหตุร้ายไม่ให้เกิดข้ึน ตลอดจนการให้บริการต่างๆ แก่สมาชิกในสังคม 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มี
มาตรการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศแต่ละ
ท้องถิ่นมาโดยตลอด เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมของสังคมให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสัมฤทธิ์ผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งกระแสโลกาภิ
วัตน์ก าลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ  การเมือง และ
สังคมของประเทศ แต่การปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรแต่ละแห่งย่อมมีปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติบางคนมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ เจตคติ ทัศนคติ ระเบียบวินัยแตกต่างกัน การปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันบางครั้งจึงไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควร จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข ให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบ
แบบแผนระเบียบวินัยขององค์กรโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างไรก็ตาม ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานของ
รัฐหน่วยงานหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นองค์กรที่อ านวยความยุติธรรมเบื้องต้น ให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค ปราศจากอคติ ไม่เห็นแก่ทรัพย์สิน เงินทองหรือประโยชน์อ่ืนใด การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจ าเป็นต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นแนวทางที่ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ยึดถือปฏิบัติเช่นกัน เป็นหัวใจในการ
บริหารจัดการการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและให้บริการแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้หลักธรรมาภิบาล ดังกล่าวมี 6 ประการ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 
2546 : 58) 

หลักธรรมาภิบาลได้เข้ามาเผยแพร่สู่สังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วงของการเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง และการหย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้านการ
บริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการกระทาผิด
จริยธรรมในวิชาชีพหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดี หรือที่เรียกว่า “อธรรมาภิ
บาล (Bad Governance)” นั่นเองจากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้นท าให้ไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ(IMF) เป็นจ านวนเงินถึง ๗.๒ พันล้านบาทเพ่ือน ามาฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศประกอบ
กับสถานการณ์ในขณะนั้น ได้เกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีจากองค์กรพัฒนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงท าให้องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) 
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations) ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสนับสนุน  เพ่ือให้ประเทศก าลัง
พัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และในการน าเงินไปใช้นั้นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
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สถานการณ์ที่ได้กล่าวไปนี้ส่งผลให้การขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นั้น ไทย
ต้องน าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ 
โดยมีหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความส านึกรับผิดชอบ และหลัก
ประสิทธิภาพประสิทธิผล (ถวิลวดี บุรีกุล, 2547) แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วย
ภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนาแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลด
ขนาดของหน่วยงาน ปรับปรุงการบริหารให้มีคุณภาพมีการบริการสาธารณะต่างๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
หลักธรรมาภิบาลมีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งก าหนดแผนโครงการเพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล (ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2546) สาเหตุที่นักวิชาการ และองค์กรทั้ง
ภายในและต่างประเทศนั้นให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาลได้ว่าเป็นเพราะในขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมือง
ของประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ส่วนใหญ่ประสบปัญหากับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ไม่เป็นระบบ
และไม่มีความโปร่งใส เกิดการทุจริตคอรัปชั่นขึ้น อีกทั้งผู๎บริหาร ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดการเห็นแก่
ตัว ตักตวงผลประโยชน์เข้าตัวเองจนท าให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น จึงน ามาสู่การหันมาให้ความสนใจ
ในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนี้เป็นวิถีทางที่น าไปสู่ผล เชิงปฏิบัติในการช่วยเสริมให้แนวทางของ
ประชาธิปไตยสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งน าไปสู่การปฏิรูประบบต่างๆ ของสังคม เพ่ือผลักดันให้เกิด
กระบวนการยุติธรรมต่างๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากธรรมาภิบาลนี้จะครอบคลุมถึงทุกๆ ด้านของกระบวนการปฏิบัติ
ทางสังคมทั้งในด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินการทางธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งภาค
ประชาชนและสังคมด้วยนั่นเอง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ 
ตอบสนองนโยบายต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการ
บริหารราชการ และการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนี้ จ าเป็นต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
หลักในการปฏิบัติ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความ
จ าเป็น อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ข้าราชการต ารวจอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี เพ่ือน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้เป็นข้อสนเทศในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร

ธัญบุรี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ศึกษาจากข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยเก็บข้อมูล เดือนสิงหาคม 2558 
ประชากรในการศึกษาเป็นข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี จ านวน 150 นายแบ่งเป็นชั้น

สัญญาบัตรจ านวน 40 นาย ชั้นประทวนจ านวน 110 นาย   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี แบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรจ านวน 36 
นาย ชั้นประทวนจ านวน 86 นาย ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน  ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 122 นาย 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating scale) มีเกณฑ์ 
คะแนนการประมาณค่าดังนี้ 

คะแนน  5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 
คะแนน  4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมาก 
คะแนน  3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อย 
คะแนน  1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ถึง 

วิธีท าการวิจัยแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามที่จัดท าเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและท าการปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาด 
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่ม 
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ตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ .82 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือก การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-

probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
2. น าข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
2. น าแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และ 
ค่าร้อยละ 

3.2 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร 
ธัญญบุรี วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น 

1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อย 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด 

3.3 เปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลจ าแนกตามชั้นยศโดยการทดสอบค่า (t-test 
Independent) 

3.4 เปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในแต่ละด้านจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

 

 



7 

สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สรุปผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์สมมติฐานเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 
 ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร จ านวน 36 นายคิดเป็นร้อยละ 29.51 และเป็น
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน จ านวน 86 นาย คิดเป็นร้อยละ 70.49 และ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25 – 35 
ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 43.44 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.51  มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39และน้อยที่สุดมีอายุน้อยกว่า  25 ปี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.66 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 72 นาย คิดเป็นร้อยละ 
59.02 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 39 นาย คิดเป็นร้อยละ 31.97 และมี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 11 นาย คิดเป็นร้อยละ 9.02 ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000 
– 25,000 บาท จ านวน 56 นาย คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท 
จ านวน 29 นาย คิดเป็นร้อยละ 23.77 มีรายได้มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 23 นาย คิดเป็นร้อยละ 
18.85 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 14 นาย คิดเป็นร้อยละ 11.48 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว 
จ านวน 78 นาย คิดเป็นร้อยละ 63.93 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 38 นาย คิดเป็นร้อยละ 31.15 และเป็น
หม้าย/หย่าร้างจ านวน 6 นาย คิดเป็นร้อยละ 4.92 

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัยข้อมูลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 

จากการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.03, S.D.= 0.21)โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหารงาน
ของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักนิติธรรมมากกว่าด้านอ่ืน ๆ 
(=4.18, S.D.= 0.358) รองลงมาเป็นด้านหลักคุณธรรม (=4.07, S.D.= 0.305)  ส่วนด้านหลักความ
รับผิดชอบกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
ด้านนี้น้อยกว่าด้านอื่น ๆ (=3.95, S.D.= 0.342) 

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลักนิติ
ธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.18, S.D.= 0.358) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าเรื่องการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนนั้น สถานีต ารวจภูธร
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ธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ (=4.52, S.D.= 0.518) 
รองลงมาคือการมีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนท าให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรีอยู่ในกรอบวินัยอันดี (=4.22, S.D.= 0.637) ส่วนเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้น สถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ ( =3.93, S.D.= 
0.501) 

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลัก
คุณธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.18, S.D.= 0.358) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเรื่องการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนนั้น สถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ ( =4.52, S.D.= 
0.518) รองลงมาคือการมีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนท าให้ข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีอยู่ในกรอบวินัยอันดี (=4.22, S.D.= 0.637) ส่วนเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
นั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ 
(=3.93, S.D.= 0.501) 

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลัก
ความโปร่งใสโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.95, S.D.= 0.359) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส และชัดเจน การปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ (=4.64, S.D.= 0.590) รองลงมาคือมีมาตรการ
ควบคุม สืบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(=4.09, S.D.= 0.881) ส่วนเรื่องมีการเผยแพร่ สื่อสาร และท าความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ขององค์กรให้ประชาชนได้ทราบ และมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิดอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้นั้น 
สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ (=3.53, 
S.D.= 0.533) 

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตาม
หลักการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.06, S.D.= 0.383) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการประสานความสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในในภาคประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็น
อ่ืนๆ (=4.49, S.D.= 0.564) รองลงมาคือมีการออกส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ (=4.07, S.D.= 0.888) ส่วนเรื่องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มาร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเบื้องต้นนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ (=3.75, S.D.= 0.753) 
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ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลัก

ความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.95, S.D.= 0.342) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ (=4.19, S.D.= 0.786) รองลงมาคือมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมรับการตรวจสอบ (=4.16, S.D.= 0.575) ส่วนเรื่องการมีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลานั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับ
น้อยกว่าประเดน็อื่นๆ (=3.80, S.D.= 0.545) 

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลัก
ความคุ้มค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.99, S.D.= 0.421) และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือลดต้นทุนและเกิดความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และมีการออกไปด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่านั้น 
สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ (=4.07, 
S.D.= 0.888 และ S.D.= 0.632 ตามล าดับ) รองลงมาคือมีขั้นตอนการปฏิบัติงานกระชับหรือเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (=4.03, S.D.= 0.574) ส่วนเรื่องสามารถน า
ความรู้ของตนเองไปใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ (=3.74, S.D.= 0.758) 

ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีจ าแนกตามอายุโดยภาพรวมข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี และช่วงอายุมากกว่า 45 ปี  ขึ้นไป มีการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลมากกว่าช่วงอายุอ่ืน (=4.09, S.D.= 0.177 และ S.D.= 0.164) โดยเฉพาะด้านหลักนิติธรรม 
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 25 ปี (=4.04, S.D.= 0.260) โดยเฉพาะหลักนิติธรรม  และ
หลักคุณธรรม ส่วนช่วงอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลน้อยกว่าช่วงอายุอื่น (=3.97, S.D.= 0.229) โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ 

ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีจ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมข้าราชการต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าช่วง
ระดับการศึกษาอ่ืน (=4.13, S.D.= 0.161) โดยเฉพาะด้านหลักนิติธรรม รองลงมาคือข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี(= 4.10, S.D.= 0.215) โดยเฉพาะหลักนิติธรรม ส่วน
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
น้อยกว่าช่วงระดับการศึกษาอ่ืน (=3.98, S.D.= 0.20) โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ 

ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนโดยภาพรวมข้าราชการต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท มี
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าช่วงรายได้ต่อเดือนอ่ืน (=4.04, S.D.= 0.239 และ S.D.= 0.192) 
โดยเฉพาะด้านหลักนิติธรรม รองลงมาคือข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 



10 
15,000 บาท (=4.03, S.D.= 0.264) โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม ส่วนข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อย
กว่าช่วงรายได้ต่อเดือนอื่น (=4.01, S.D.= 0.137) โดยเฉพาะหลักคุณธรรม 

ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีจ าแนกตามสถานภาพโดยภาพรวมข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีสถานภาพโสด มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าสถานภาพอ่ืน (=4.12, 
S.D.= 0.222) โดยเฉพาะด้านหลักนิติธรรม รองลงมาคือข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีที่มีสถานภาพ
สมรส (=4.00, S.D.= 0.204) โดยเฉพาะหลักนิติธรรม ส่วนข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีที่มี
สถานภาพเป็นหม้าย / หย่าร้างมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อยกว่าสถานภาพอ่ืน (=3.98, S.D.= 
0.139) โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์สมมติฐานเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 

จากการวิเคราะห์พบว่าจากตารางสมมติฐานเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี  จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ในทุก ๆ ด้าน คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ  
และหลักความคุ้มค่า  

จากตารางสมมติฐานเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 โดยเฉพะคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ   

สมมติฐานเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ยกเว้นหลัก
นิติธรรม  

สมมติฐานเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในทุก ๆ ด้าน คือหลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า   

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถยา นรินทร์ (2552) ได้
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ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
หนองคาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคายปี 2552 จ านวน 244 คน พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นว่าสภาพการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในด้านหลักนิติธรรมมากกว่าด้านอ่ืน ๆ รองลงมาเป็นด้านหลักคุณธรรม ส่วนด้านหลักความรับผิดชอบกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านนี้น้อยกว่า
ด้านอื่น ๆ  

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลักนิติ
ธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเรื่องการก าหนด
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการมีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนท าให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีอยู่ในกรอบวินัยอันดี  ส่วนเรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อย
กว่าประเด็นอ่ืนๆ  

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลัก
คุณธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเรื่องการก าหนด
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการมีระเบียบ ข้อบังคับ เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนท าให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีอยู่ในกรอบวินัยอันดี  ส่วนเรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อย
กว่าประเด็นอ่ืนๆ  

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลัก
ความโปร่งใสโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีมีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส และชัดเจน การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน
เรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือมีมาตรการควบคุม สืบสวนป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่วนเรื่องมีการเผยแพร่ สื่อสาร และท าความ
เข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรให้ประชาชนได้ทราบ และมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระท า
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ผิดอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้นั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่
ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ  

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตาม
หลักการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการ
ประสานความสัมพันธ์ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในในภาคประชาชนได้อย่างเหมาะสมนั้น สถานี
ต ารวจภูธรธัญบุรีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือมีการ
ออกส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วน
เรื่องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเบื้องต้นนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรี
มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ  

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลัก
ความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือมีความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมรับการ
ตรวจสอบ ส่วนเรื่องการมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลานั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ  

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ตามหลัก
ความคุ้มค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการใช้
เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือลดต้นทุนและเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการ
ออกไปด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่านั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระชับหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ส่วนเรื่องสามารถน า
ความรู้ของตนเองไปใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานนั้น สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องนี้อยู่ในระดับน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ  

สมมติฐานเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
ธัญบุรี อภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในทุกๆ  
ด้าน คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถยา นรินทร์ (2552) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีอายุ ระดับการศึกษา มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขอโดยรวมและรายด้าน 1-5 
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ส าหรับสถานภาพสมรสต่างกันเห็นว่าการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 
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แต่ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

สถานีต ารวจภูธรธัญบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นหลักนิติธรรม  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. หลักนิติธรรม ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีต้องก าหนดนโยบายที่
ชัดเจนในการพัฒนาอบรมให้ข้าราชการต ารวจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการต ารวจ 
 2. หลักคุณธรรม ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีต้องก าหนดวิธีและแนว
ทางการท างานให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและอุทิศตนให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยที่ก าหนดไว้โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
 3. หลักความโปร่งใส ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีต้องควบคุม
ตรวจสอบให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิดอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีมีการเผยแพร่ สื่อสาร และท าความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรให้ประชาชนได้ทราบ 
 4. หลักความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี ต้องก าหนด
นโยบายและควบคุมสั่งการให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดเวลา 
 5. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเบื้องต้น 
 6. หลักความคุ้มค่า ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีสามารถน าความรู้ของตนเองไปใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 

ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มาติดต่อราชการกับสถานีต ารวจภูธรธัญบุรีประกอบ ในเรื่อ งธรร
มาภิบาลของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการท างานของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 

2. ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานีต ารวจภูธรธัญบุรีเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการท างานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรธัญบุรี 


