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การศึกษาการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง หลกันิติธรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง จ านวน 193 คน แบ่งเป็นชั้นสัญญาบตัรจ านวน 70 คน ชั้นประทวน
จ านวน 123 คน จ าแนกตาระดบัชั้นยศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์
การท างานในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการ Independent Samples 
t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กลุ่มตวัอยา่งเป็นชั้นสัญญาบตัร คิด
เป็นร้อยละ 36.27 เป็นชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 63.73 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ
44.04 อายุอยูร่ะหวา่ง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.98 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
50.26 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.23 สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 60.62 รองลงมาเป็นโสด
คิดเป็นร้อยละ 25.91 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.56 มีรายไดอ้ยู่
ระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.76 ท างานในสังกดักองบงัคบัการสืบสวน
สอบสวนมาแลว้ 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.45 ท างานมาแลว้ 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.76  

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของกองบงัคบั
การสืบสวนสอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีการด าเนินงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลตามหลกันิติธรรมมากกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเจา้หน้าท่ีต ารวจมีการ
ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ีล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน รองลงมาคือหลกัการมี
ส่วนร่วมโดยเฉพาะเร่ืองเจา้หนา้ท่ีต ารวจประสานความสัมพนัธ์ ท างานเป็นทีม และสร้างเครือข่าย
ในในภาคประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนหลกัความคุม้ค่ามีการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
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ตามนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีการใชเ้ทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
ท่ีทนัสมยั เพื่อลดตน้ทุนและเกิดความคุม้ค่าในการปฏิบติัหน้าท่ี ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่  

1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัชั้นยศ อายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในทุก ๆ 
หลกัธรรมาภิบาล  

2) ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะหลกันิติธรรม และ
หลกัความรับผดิชอบ  

3) สถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของกอง
บงัคบัการสืบสวนสอบสวน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะหลกัการมีส่วนร่วม 
และหลกัความรับผดิชอบ  

4) รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะหลกันิติธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า 5) ประสบการณ์การท างานในกองบงัคบั
การสืบสวนสอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ในทุกๆ หลกัธรรมาภิบาล ยกเวน้หลกัการมีส่วนร่วม  
 ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี 1) หลกันิติธรรม ผูบ้ริหารของกองบงัคบัการสืบสวน
สอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองควรสนับสนุน ส่งเสริม ศึกษาให้มีการทบทวน กฎหมาย
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง
ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 2) หลกัคุณธรรม
ผูบ้ริหารของกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองตอ้งส่งเสริมให้การท างาน
ของเจา้หน้าท่ีต ารวจปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเสียสละและอุทิศตนให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยท่ี
ก าหนดไวโ้ดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 3) หลกัความโปร่งใส ผูบ้ริหารของกองบงัคบัการ
สืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจนในการจดัประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ ส่ือสาร และท าความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายขององคก์รให้ประชาชน 
ไดท้ราบ 4) หลกัการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารของกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ส านกังานตรวจ 
คนเขา้เมืองควรมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจออกส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไ้ขในการปฏิบติัหนา้ท่ี 5) หลกัความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารของกองบงัคบัการสืบสวน
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สอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองตอ้งเตรียมความพร้อมใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจมีความพร้อมในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลามี ความมุ่งมัน่และตั้งใจปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จ
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการและส่วนรวมเป็นส าคญั รวมทั้งยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานดงักล่าวทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสียหายตลอดจนพร้อมแสดงขอ้เท็จจริงในการประกอบ
ภารกิจต่อสาธารณชนสามารถช้ีแจงเหตุผลไดแ้ละพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 

6. หลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารของกองบงัคบัการสืบสวนสอบสวน ส านกังานตรวจคนเขา้
เมืองควรมีการจดัหาอุปกรณ์ในการท างานให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีการใชเ้ทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยั เพื่อลดตน้ทุนและเกิดความคุม้ค่าในการปฏิบติัหนา้ท่ี 


