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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาการด าเนิ น งานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของกองบัง คับ การสื บ สวนสอบสวน
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับการดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกองบังคับการสื บสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า กลุ่ม
ตัว อย่า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นเจ้า หน้า ที่ ต ารวจในสั ง กัด กองบัง คับ การสื บ สวนสอบสวน
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง จานวน 193 คน แบ่งเป็ นชั้นสัญญาบัตรจานวน 70 คน ชั้นประทวน
จานวน 123 คน จาแนกตาระดับชั้นยศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์
การท างานในสั ง กัด กองบัง คับ การสื บ สวนสอบสวน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ Independent Samples
t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กลุ่มตัวอย่างเป็ นชั้นสัญญาบัตร คิด
เป็ นร้อยละ 36.27 เป็ นชั้นประทวน คิดเป็ นร้อยละ 63.73 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ
44.04 อายุอยูร่ ะหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.98 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
50.26 สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.23 สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 60.62 รองลงมาเป็ นโสด
คิดเป็ นร้อยละ 25.91 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 44.56 มีรายได้อยู่
ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.76 ทางานในสังกัดกองบังคับการสื บสวน
สอบสวนมาแล้ว 11 - 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.45 ทางานมาแล้ว 5 - 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.76
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการดาเนิ นงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักนิ ติธรรมมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเจ้าหน้าที่ตารวจมีการ
กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ลาดับขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานไว้อย่างชัดเจน รองลงมาคือหลักการมี
ส่ วนร่ วมโดยเฉพาะเรื่ องเจ้าหน้าที่ตารวจประสานความสัมพันธ์ ทางานเป็ นทีม และสร้างเครื อข่าย
ในในภาคประชาชนได้อย่างเหมาะสม ส่ วนหลักความคุม้ ค่ามีการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ข
ตามน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเจ้าหน้าที่ตารวจมีการใช้เทคโนโลยี เครื่ องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ทนั สมัย เพื่อลดต้นทุนและเกิ ดความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ สาหรับการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า
1) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นยศ อายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกองบังคับการสื บสวนสอบสวน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในทุก ๆ
หลักธรรมาภิบาล
2) ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
กองบังคับการสื บสวนสอบสวน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะหลักนิติธรรม และ
หลักความรับผิดชอบ
3) สถานภาพต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลของกอง
บังคับการสื บสวนสอบสวน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะหลักการมี ส่วนร่ วม
และหลักความรับผิดชอบ
4) รายได้ต่อเดื อนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
กองบังคับการสื บสวนสอบสวน แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 เฉพาะหลักนิ ติธรรม
หลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า 5) ประสบการณ์การทางานในกองบังคับ
การสื บสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมืองต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของกองบังคับการสื บสวนสอบสวน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
ในทุกๆ หลักธรรมาภิบาล ยกเว้นหลักการมีส่วนร่ วม
ข้อเสนอแนะการศึ กษาครั้ งนี้ 1) หลักนิ ติธรรม ผูบ้ ริ หารของกองบังคับการสื บสวน
สอบสวน สานัก งานตรวจคนเข้าเมืองควรสนับ สนุ น ส่ งเสริ ม ศึ กษาให้มีการทบทวน กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ตารวจกองบังคับการสื บสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงในปั จจุบนั 2) หลักคุ ณธรรม
ผูบ้ ริ หารของกองบังคับการสื บสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องส่ งเสริ มให้การทางาน
ของเจ้าหน้าที่ ตารวจปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ด้วยความเสี ยสละและอุ ทิศตนให้บรรลุ เป้ าหมายของหน่ วยที่
กาหนดไว้โดยคานึ งถึ งประโยชน์สาธารณะ 3) หลักความโปร่ งใส ผูบ้ ริ หารของกองบังคับการ
สื บสวนสอบสวน สานัก งานตรวจคนเข้าเมืองต้องมีนโยบายที่ ชัดเจนในการจัดประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ สื่ อสาร และทาความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายขององค์กรให้ประชาชน
ได้ทราบ 4) หลักการมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารของกองบังคับการสื บสวนสอบสวน สานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองควรมีเจ้าหน้าที่ตารวจออกสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไขในการปฏิบตั ิหน้าที่ 5) หลักความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารของกองบังคับการสื บสวน
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สอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องเตรี ยมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตลอดเวลามี ความมุ่งมัน่ และตั้งใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุผลสาเร็ จ
โดยคานึ งถึ งประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและส่ วนรวมเป็ นสาคัญ รวมทั้งยอมรับผลที่เกิ ดจากการ
ปฏิ บตั ิ งานดังกล่าวทั้งที่เป็ นผลดี และผลเสี ยหายตลอดจนพร้อมแสดงข้อเท็จจริ งในการประกอบ
ภารกิจต่อสาธารณชนสามารถชี้แจงเหตุผลได้และพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ
6. หลักความคุม้ ค่า ผูบ้ ริ หารของกองบังคับการสื บสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้า
เมืองควรมีการจัดหาอุปกรณ์ในการทางานให้เจ้าหน้าที่ตารวจมีการใช้เทคโนโลยี เครื่ องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ทนั สมัย เพื่อลดต้นทุนและเกิดความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ิหน้าที่

