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กิตติกรรมประกาศ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ
การศึกษาความรุนแรงของการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยนักเศรษฐศาสตร์เริ่มต้นขึ้น พ.ศ. 2523
(Economics of corruption, 2017) ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสาคัญของทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระบบราชการเพราะส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะโดยเฉพาะประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์จากรัฐ รวมระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่รัฐเป็นผู้สร้างและจัดหาให้ประชาชนได้ใช้อย่าง
เสมอภาคกัน และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสาคัญต่อการต่อต้าน
การทุจริตภาครัฐและได้มี การพัฒนากลไกของรัฐเป็นจานวนมาก เช่น การแก้ ไขกฎหมายของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ประเทศไทยต้องมี
ความพร้อมในการมีความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของระบบราชการ ด้วยเหตุนี้การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในสานักงานตารวจแห่งชาติ ในฐานะจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม จึงมี
ความสาคัญ โดยเฉพาะข้าราชการตารวจเป็น ผู้อานวยความยุติธรรมที่ สาคัญอย่างมากเพราะเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทที่มีผล
ต่อการมีชีวิตที่ดีของประชาชน
การทุจริตในหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างคานึงถึงผลร้ายที่เกิดจากการ
ทุจริตเพราะภัย ร้า ยการทุ จริตที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง และส่งผลกระทบการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งผลลัพธ์ต่อการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขยายตั ว ของปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า สู่ ป ระเทศไทย อั น ส่ ง ผลดี ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
นอกจากนี้ยังได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลกและปรากฏให้เห็นมากยิ่งขึ้น
ด้ว ยมู ล ค่ า ความเสีย หายที่ เ ป็ น ตัว เงิ นและความเสีย หายที่ ป ระเมิ น ค่า ไม่ ไ ด้ท างด้า นสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยถูกจัดอันดับของความโปร่งใสของประเทศเป็นอันดับที่ 85
ในจานวน 174 ประเทศ ซึ่งจัดอันดับโดย Transparency International (Corruption Perceptions
Index, by Transparency International, 2014)
ส านั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ต ระหนั ก ถึ งการคั ด สรรบุ ค ลากร ที่ ต้ อ งการสมั ค รเข้ า รั บ
ราชการตารวจโดยจัดให้มีระบบการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนาย
สิบตารวจซึ่งจะนาไปสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนโดยต้องการให้ได้คนที่มีคุณภาพและมี
คุณธรรม จริยธรรมเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชน
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มากที่สุด เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร เจ้าหน้าที่ตารวจรับแจ้งเหตุต่างๆ
และมี ค วามส าคั ญต่อการพั ฒนาประเทศไทย อันเป็นการยกระดับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ (บวรศักดิ์ อุวรรณโน และคณะ,
2554, น. 4-6) ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลัก
ความโปร่งใส (4) หลักการมีส่วนร่วม (5) หลักความคุ้มค่า (6) หลักความสานึกรับผิดชอบ
หน่วยงานจะต้องมีลักษณะสาคัญ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผล การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้ออานวยให้เกิดการรับผิดชอบ การ
ทางานอย่างไม่หยุดยั้ง การมีแผนสารองการติดตามประเมินผลการทางานเนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้
อานาจหน้าที่ใ นการบริหารจัดการกิจ การของรัฐในทุกระดับ ดังนั้น จึงต้ องสร้างเครื่องมือและ
วัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบให้เกิดแก่ข้าราชการอย่างกว้างขวางความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้
จะเป็ น การตรวจสอบและควบคุ มพฤติ ก รรมของข้ าราชการให้รับผิด ชอบต่ อภารกิ จ ต่ อสังคม
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่ จะยอมรับ
ผลดี ผ ลเสี ย จากการกระท าของตนเอง ซึ่ ง จ าเป็ น จะต้ อ งตั้ ง จุ ด มุ่ ง หมายไปที่ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ
ประชาชนโดยส่วนรวม ควรหาแนวทางในการกาหนดการบริหารจัดการที่ใช้ปัจจัยการจัดการต่างๆ
หรือทรัพยากรการจัดการมาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
การทุ จ ริ ต การสอบเข้ า เป็ น ต ารวจ จ านวน 6 หน่ ว ยงานคื อ (1) ต ารวจภู ธ รภาค 2 (2)
ตารวจภูธรภาค 3 (3) ตารวจภูธรภาค 5 (4) ตารวจภูธรภาค 6 (5) ตารวจภูธรภาค 8 (6) ตารวจภูธร
ภาค 9 มีขบวนการสอบที่เปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจประจา พ.ศ. 2555 โดยมีหน่วยงานที่ไม่พบการทุจริต จานวน 4 หน่วยงาน คือ
(1) กองบัญชาการศึกษา (2) ตารวจภูธรภาค 1 (3) ตารวจภูธรภาค 4 (4) ตารวจภูธรภาค 7 (สุรัตน์
สาเรือง, 2555)
ปัญหาการทุจริตมีผลเสียหายต่อระบบราชการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หากปล่อยให้
ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นได้ โดยไม่พยายามป้องกันการทุจริต ย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาหรือลดการ
ทุจริตลงได้อย่างมีประสิทธิผลและย่อมส่งผลเสียหายต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ผู้วิจัยเองได้ รับ
ราชการตารวจภายในตารวจภูธรภาค 7 ตั้งแต่เป็นลูกแถวเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยรับราชการต่อเนื่อง
จนถึง รองสารวัตร ใน พ.ศ. 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง สารวัตรฝ่ายอานวยการ 1 กอง
บังคับการตารวจภูธรภาค 7 ทาหน้าที่ฝ่ายการศึกษาอบรม และใน พ.ศ. 2559 ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ซึ่ง
เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 27 ปี ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในตารวจภูธรภาค 7 จึงมี
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ความสนใจเป็นอย่างมากในการศึกษาประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้ามาเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการแก้ปัญหาการ
ทุจริตการสอบคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ที่ต้องมีระบบการบริหาร
จัดการการป้องกันการทุ จริตการสอบและแก้ ปัญหาการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ การที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาขั้นตอนการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือก
หรือแข่งขันเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 ก็เนื่องจากเหตุผลสาคัญที่ว่าสถาบันที่
ผลิตนายตารวจชั้นประทวนออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นตารวจที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิด
กั บ ประชาชนในด้ า นการให้ บ ริ ก ารและการปกป้ อ งชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ที่ มี
ความสาคัญในกระบวนยุติธรรมชั้นต้นมากที่สุด ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลสาคัญของตารวจภูธรภาค 7 ที่
ได้รวบรวมสถิติการรายงานผลการสอบข้อเขียนระหว่าง พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 โดยมีการบริหาร
จัดการที่ปราศจากการทุจริตในการสอบข้อเขียน ซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นที่ปราศจากการทุจริตในการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ จึงต้องการวิจัยในส่วนลึกเพื่ อสร้างแนวทางการปฏิบัติสาหรับ
ส่วนราชการตารวจซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในในลักษณะเดียวกัน การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ของนักวิชาการทางด้านการจัดการมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยที่จะศึกษาถึงประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (The Effectiveness of Non-Commissioned Officer Entrance Examination Fraud
Prevention of the Provincial Police Region 7, Royal Thai Police) เพื่อได้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจที่ แท้จริงและเพื่อกาหนด
เป็ น องค์ ค วามรู้ข องต ารวจภูธ รภาค 7 ที่ค้ นพบความคิด ใหม่ หรื อข้อ ถกเถีย งใหม่ เพื่ อ ต้องการ
นาเสนอองค์ความรู้ที่ต้องการพิสูจน์แล้วเป็นจริง จักได้นาไปใช้เป็นองค์ความรู้ในตารวจภูธรภาค
ต่างๆ หรือหน่วยสอบของส่วนราชการอื่นๆ
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
การทุจริตเป็นปัญหาและเป็นภัยที่ร้ายแรงสาหรับประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคงของชาติและเป็นการทาลาย
คุณค่าทางจริยธรรม ศีลธรรม ความชอบธรรมและทาลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศ การ
ทุจริตได้ส่งผลกระทบถึงทุกภาคส่วนของสังคม ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกเมื่อ
พิจารณาจากผลสารวจดัชนีชี้วัดความโปร่งใส (Corruption Perception Index : CPI) ประเทศไทย
ยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการทุจริตสูง ที่มาของตัวชี้วัดดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยองค์กรความ
โปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International) ค่าดัชนีความโปร่งใส (CPI) เริ่มตั้งแต่ 0
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คะแนนจนถึง 10 คะแนน โดย 0 คะแนนหมายถึงมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงสุดหรือมีความโปร่งใส
ต่าสุด ส่วน 10 คะแนนหมายถึงมีภาพลักษณ์การทุจริตน้อยสุดหรือมีความโปร่งใสสูงสุด จากข้อมูล
ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2557 (Corruption Perceptions
Index, by Transparency International, 2014) ประเทศไทยยังไม่เคยได้ 4 คะแนน มีคะแนน 3.53.8 เท่านั้นแสดงให้เห็นว่าการทุจริตในประเทศไทยโดยรวมยังมีอัตราที่สูงขึ้น แสดงว่าการทุจริตยัง
มีอยู่ ส่งผลให้ภาพลักษณ์การทุจริตในประเทศไทยในระยะที่ผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงการป้องกันเท่าที่ควร
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาหนดยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการที่ดีในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต โดยก าหนดมาตรการหรื อ แนวทาง ดั ง นี้ (1) การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา (2) พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ และ
นาองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชน (3) พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพ โดยสร้างบุคลากรเชี่ยวชาญสาหรับตรวจสอบและปราบปราม การทุจริตรายสาขา
(ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ , 2559) ผลการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ประจาปี 2558 สาหรับผลการประเมิน ITA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครปฐมที่เข้ารับการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 69.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน อยู่ในเกณฑ์มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง (60-79.99 คะแนน)
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจาจังหวัดนครปฐม, 2559)
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ เป็ น องค์ ก รที่
ขั บ เคลื่ อ นและจั ด การปั ญ หาการทุ จ ริ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวดเร็ ว เป็ น ธรรม และยั่ ง ยื น
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2559)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิรู ป กิ จการต ารวจระยะ 20 ปี ส านัก งานตารวจแห่ง ชาติ ได้ก าหนด
ประเด็นการปฏิรูปกิจการตารวจไว้ คือการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น โดยใช้ (1) ใช้เทคโนโลยี
บังคับใช้กฎหมายจราจร ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบด้านจราจร เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (2) ปรับค่ านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร (แผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการตารวจระยะ 20 ปี ของสานักงานตารวจแห่งชาติ, 2559)
การทุ จ ริ ต การสอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจคื อ หนึ่ ง ตั ว อย่ า งของผู้ บ ริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นตารวจ ให้อยู่ใน
กรอบแห่งปัจจัยการจัดการได้ และตกเป็นทาสแห่งความอยากถึงขั้นทาการทุจริตการสอบเข้าเป็น
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ตารวจ และถูกจับได้นับร้อยราย มีทั้งสอบแทนกัน และการนาเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบและ
รับส่งสัญญาณบอกคาตอบข้อสอบ โดยทากันเป็นขบวนการ และมีการเรียกรับเงินเป็นเรือนแสนต่อ
ราย การสอบคั ด เลื อ กหรื อ การสอบแข่ ง ขั น บุ ค คลภายนอกผู้ มี วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ
ผู้ วิ จั ย ขอเสนอประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การสอบเข้ า เป็ น ต ารวจในส่ ว นของ
ตารวจภูธรภาค 7 เป็นสถานที่ทาการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ เนื่องผลรายงานการสอบ
ข้อเขียน ที่ได้ศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558 ไม่พบการทุจริต การสอบ ตารวจภูธรภาค 7 มี
ความส าคั ญต่อการทดสอบประสิทธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรีย นนายสิบ
ตารวจ ซึ่งต้องให้ความสาคัญกับข้าราชการตารวจชั้นประทวนเพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่ สุ ด เพราะถ้ า ได้ ค นดี ม าท างานจะท าให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ ดี ที่ สุ ด การเลื อ ก
ตารวจภูธรภาค 7 เพราะมีความสาคัญจากการท่องเที่ยวและจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใช้แรงงาน
ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศพม่า ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี,
ราชบุ รี, เพชรบุ รี และประจวบคี รี ขัน ธ์ จากการท่ องเที่ย วซึ่ งมี ทั้ง ผู้ ประกอบการท่อ งเที่ย วและ
นักท่องเที่ยว และจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในแหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาคร
อี ก ทั้ ง ยั ง อยู่ ใ กล้ กั บ กรุ ง เทพมหานคร การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
ตารวจภูธรภาค 7 ซึ่งเกิดจาก พื้นที่รับผิดชอบของตารวจภูธรภาค 7 มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดน
ประเทศสหภาพพม่า ซึ่งมีการระบาดของยาเสพติดทางด้านชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี และ
แนวโน้มการระบาดของยาเสพติดมีมากขึ้น โดยในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี เป็นทางลาเลียงของยา
เสพติดที่ผลิตและส่งมาจากชายแดนประเทศสหภาพพม่า เพื่อนามาจาหน่ายในจังหวัดต่างๆ และมี
เส้นทางเชื่อมโยงการลาเลียงยาเสพติดไปสู่จังหวัดต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดทางภาคใต้ซึ่งเป็นปลายทางหลักที่ขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้เป็นช่องทางลาเลียงนายาเสพ
ติดเพื่อกระจายต่อไปยังประเทศอื่น ที่ข้าราชการตารวจอาจจะหาผลประโยชน์และสิ่งผิดกฎหมาย
จากสิ่งเหล่านี้
ตารวจภูธรภาค 7 ได้มีการบริหารจัดการป้องกันการทุจริตในการสอบจากสาเหตุของ
ปัญหา 9 ประการ ดังนี้ (1) ข้อสอบรั่ว (2) ข้อสอบที่เอื้ออานวยต่อผู้สอบ (3) ทุจริตโดยการส่งทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (4) ทุ จ ริ ต โดยการซ่ อ นข้ อ มู ล ติ ด ตั ว (5) ทุ จ ริ ต โดยการสอบแทน (6) เปลี่ ย น
กระดาษคาตอบ (7) ซื้อผู้ตรวจให้เอื้ออานวยกั บตัวเอง (8) การปลอมแปลงเอกสาร โดยการทา
ข้อสอบขึ้นมาใหม่ (9) ตัวข้อสอบที่มีปัญหา ซึ่งในปัญหาเหล่านี้ สามารถบริหารจัดการป้องกันการ
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ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิผล จากสาเหตุของปัญหา ข้อ 1 ป้องกันการทุจริตโดย กองการสอบ
กองบัญชาการศึกษา จะเชิญอาจารย์ผู้ออกข้อสอบและกักตัวอาจารย์ผู้สอบไว้จนกว่าจะทาการสอบ
เสร็จจึงจะปล่อยตัวออกมา สาเหตุของปัญหา ข้อ 3, 4, 5 และข้อ 6 ป้องกันการทุจริตโดยใช้ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ในการคุ ม สอบและผู้ ค วบคุ ม การสอบได้ มี ก ารตรวจพิ สู จ น์ ตั ว บุ ค คลโดยการพิ ม พ์
ลายนิ้วมือ และใช้เครื่องมือในการตรวจร่างกาย สาเหตุของปัญหา ข้อ 7 ป้องกันการทุจริตโดยส่ง
ข้าราชการตารวจเข้าไปร่วมตรวจข้อสอบกับผู้ตรวจข้อสอบ ข้อ 2 และข้อ 9 อาจต้องกาหนดให้มี
ค่านิยมร่วมในความเป็นธรรม โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาลของอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ และนักเรียน
นายสิบตารวจ อยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตารวจ โดยให้มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นตารวจสมัยใหม่ ไม่
ฉ้อราษฎรบังหลวง ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติตัวดี ไม่โกง สุจริตและยุติธรรม
ชาญเทพ เสสะเวช (2559) ผู้บัญชาการตารวจภูธ รภาค 7 ก าหนดปณิธานความดีของ
ตารวจภูธรภาค 7 คือสานึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ทางานโปร่งใส ใส่ใจประชาชน
การสอบที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต อาชีพตารวจเป็นอาชีพที่ดี มีเกียรติ
ทาตัวดีไม่โกงผู้อื่นจะไปที่ไหนก็มีแต่ผู้คนยอมรับ สิ่งสาคัญในการเข้าสอบตารวจ คือ อยากเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของตารวจที่ดี ลบภาพตารวจสมัยเก่าออกไปเป็นตารวจสมัยใหม่ ไม่ฉ้อราษฎรบังหลวง
ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งได้เข้าสอบเป็นตารวจจานวน 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 ไม่ผ่านการสอบ ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2555 ไม่ผ่านการสอบ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 สอบผ่านข้อเขียน สอบไม่ผ่านด้านทดสอบ
ร่างกาย (ว่ายน้า) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 สอบผ่านข้อเขียน สอบผ่านด้านทดสอบร่างกาย (ว่ายน้า) สอบ
ไม่ผ่านด้านทดสอบร่างกาย (วิ่ง) ครั้งที่ 5 ต้น พ.ศ. 2558 สอบผ่านข้อเขียน สอบผ่านด้านทดสอบ
ร่างกาย (ว่ายน้า) สอบไม่ผ่านด้านทดสอบร่างกาย (วิ่ง) ทั้ง 5 ครั้ง เป็นการสอบไม่ผ่าน ครั้งที่ 6
ปลาย พ.ศ.2558 สอบผ่านข้อเขียน สอบผ่านด้านทดสอบร่างกาย (ว่ายน้า) สอบผ่านด้านทดสอบ
ร่างกาย (วิ่ง) สอบผ่านการสัมภาษณ์ เป็นการสอบผ่านเข้ ามาเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ซึ่งผ่านทุก
ขั้นตอนอย่างยุติธรรม ทาให้ได้มาเป็นนักเรียนนายสิบตารวจตามที่ได้ตั้งใจไว้ (ชนกานต์ กัลป์ยะกิ
ติ, 2559)
แสดงให้เห็นว่า ทั ศ นคติข องผู้บริหารและนัก เรีย นนายสิบตารวจของตารวจภูธ รภาค 7
สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการบริหารจัดการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
การทุจริตจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิผลของตารวจภูธรภาค 7 ได้ดังนี้ (1) เกิด
ความลาเอียงไม่มีความยุติธรรมในองค์กรและสังคม (2) สังคมและประชาชนไม่ไว้วางไจข้าราชการ
ตารวจ (3) ขาดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตารวจ (4) ข้าราชการตารวจขาดขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อองค์กรตารวจเกิดการทุจริต (5) ขาดความโปร่งใสใน
องค์กรตารวจ ซึ่งจะลดความเชื่อถือหรือกระทบต่อระบบการทางาน คือ ความยุติธรรมที่เริ่มต้นจาก
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ตารวจขาดความเที่ยงตรงและการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมมีการบิดเบือนจาก
ข้อเท็จจริงได้ และจะทาให้ความสามารถของข้าราชการตารวจที่ดีลดขีดความสามารถลง
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้า
เป็ น นั ก เรี ย นนายสิบ ต ารวจของต ารวจภู ธ รภาค 7 ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ซึ่ ง นอกจากจะมี
ความสาคัญและมีประโยชน์ในทางวิชาการและผลการศึกษายังก่อให้เกิดประโยชน์จากการทราบ
สภาพปัญหาและระดับของประสิทธิผลและประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ จะมีประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 ต่อไป
1.3 โจทย์วิจัย
มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย
สิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
1.4 วัตถุประสงค์
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ
1. ศึกษาระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. ศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. ใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อกาหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิผลการป้องกันการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจในประเทศไทย
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยนี้ ทาการศึกษาประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ สถานที่ตั้งและระยะเวลาในการทาวิจัย ดังนี้
1. มีสถานที่ตั้งในตารวจภูธรภาค 7
2. การทาวิจัยฉบับนี้ ได้ดาเนินการ ในช่วงระหว่าง 1 มกราคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560
3. ประชากร คือ ข้าราชการตารวจในตารวจภูธรภาค 7 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สอบ
4. ข้อจากัดในการวิจัย ทาการวิจัยเฉพาะในส่วนของการสอบข้อเขียนเท่านั้น
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
3. ได้ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ใช้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจในประเทศไทย
1.7 นิยำมศัพท์
1. ประสิทธิผล หมายถึง ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบและการดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์
2. การป้ องกั นการทุ จริตการสอบ หมายถึง กระบวนการการยับยั้งการโกงในการสอบ
คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
3. ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ หมายถึง การดาเนินการสอบที่ไม่มีการทุจริต
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมโดยยับยั้งการโกงในการสอบได้
4. การสอบนักเรียนนายสิบตารวจ หมายถึง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกอายุ 18 ปี
บริบูรณ์ - 27 ปี ที่มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
5. ตารวจภูธรภาค 7 หมายถึง หน่วยงานระดับกองบัญชาการ ซึ่งรับผิดชอบการทางานตาม
ภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุ ท รสาคร และจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยมี ส ถานี ต ารวจที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสั ง กั ด
ตารวจภูธรภาค 7 ทั้งหมด 104 สถานี

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ” ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการทุจริต
2.2 แนวคิดการป้องกันการทุจริต
2.3 แนวคิดประสิทธิผล
2.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.6 สมมติฐาน
2.7 คาอธิบายสมมติฐาน
2.1 ทฤษฎีการทุจริต
(Doody, 2009) กล่าวไว้ว่า Fraud หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการโจรกรรมทุจริตสมรู้ร่วม
คิดทุจริตฟอกเงิน ติดสินบนและการกรรโชกทรัพย์
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 575) กล่าวไว้ว่า ทุจริต หมายถึง โกง เช่น ทุจริตในการสอบ
กมล เภาพิจิตร (2534, น. 419) กล่าวไว้ว่า fraud หมายถึง ความเท็จ, การฉ้อฉล, กลฉ้อฉล
คนโกง
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ (2539, น. 3) กล่าวไว้ว่า การทุจริต หมายถึง การกระทาโดยตนเอง
หรือร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้รับทรัพย์สิน ผลประโยชน์ หรือบริการอื่นใด โดยวิธีการฉ้อโกง
ปิดบังข้อเท็จจริงหรือโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
การจาแนกประเภทของทุจริตคอร์รัปชัน (Uslaner, 2008) จาแนกการทุจริตคอร์รัปชัน
ออกเป็น 3 แบบได้แก่ การทุจริตคอร์รัปชันขนาดเล็ก (Petty Corruption) การทุจริตคอร์รัปชันเป็น
ประจา (Routine Corruption) และการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรง (Aggravated Corruption) สอง
ประเภทแรกเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสามัญในสังคมที่ขาดแคลน เมื่อคน
ธรรมดาต้องขึ้นตรงต่อผู้อุปถัมภ์ การคอร์รัปชันขนาดเล็กเป็น กรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินจานวนน้อย
เช่ น การจ่า ยเงิ นให้ตารวจ ให้รางวัล แพทย์ที่แทรกคิวคนไข้ใ ห้เร็วขึ้นการทุจริตคอร์รัปชันเป็น
ประจา ได้แก่ การให้เพื่อได้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยราชการ หรือให้ของขวัญกับผู้อุปถัมภ์ การ
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ทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรงเกี่ยวข้องกับเงินจานวนมาก ส่วนใหญ่ให้แก่ผู้นาทางการเมืองเป็นเงินตอบ
แทนหรือสินบนที่ได้สัญญาจากรัฐบาล
การทุจริตคอร์รัปชันขนาดเล็กยังคงอยู่ในสังคม มิใช่เพราะประชาชนยอมรับหรือทนได้กับ
การทุ จริ ต คอร์รั ป ชั นเช่ น นั้ น พวกเขาไม่อ าจหลบหนี ออกไปได้ เ พราะไม่เ ห็ น ทางออก ระบบ
การเมืองและกฎหมายไม่อาจทาหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม และอาจทาหน้าที่ได้น้อยเกินไป หากไม่ได้
รับการกระตุ้นโดย“ของขวัญ” หรือ “รางวัล ” พิเศษ ในที่สุดนักวิชาการบางคนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชันขนาดเล็กเป็น “สินบนที่สุจริต” (Honest Graft) หรือการทุจริตคอร์รัปชันสีขาว (White
Corruption) ซึ่งต่างจากการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรง หรือการทุจริตคอร์ รัปชันขนาดใหญ่ (Grand
Corruption) ที่ถือเป็น “สินบนที่ไม่สุจริต” (Dishonest Graft) เช่น การซื้อขายตาแหน่งราชการ หรือ
ตาแหน่ ง ทางการเมื อง รวมทั้ ง การทุจ ริต เชิ งนโยบาย และการทาลายทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ในภาพรวมของปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกและสั ง คมไทย มี ค วาม
สลับซับซ้อนและมีปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากที่ไม่อาจแยกออก
พิจารณาแต่ละภาคส่วน โดยไม่บูรณาการความคิด นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันเป็นองค์รวม ดังนั้น แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมิอาจใช้
เพี ย งบทกฎหมาย หรื อบทลงโทษตามกฎหมายเพี ย งอย่ างเดี ย วเท่า นั้นแต่ต้ องอาศั ย ศาสตร์อื่ น
โดยเฉพาะวิชาเศรษฐศาสตร์มาเป็นเครื่องมือร่วมกับวิชานิติศาสตร์ การใช้วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับแนวทางออกของกฎหมาย
ทฤษฎีการทุจริตเป็นการกล่าวถึงการประเมินความรุนแรงและการผันแปรของการทุจริต
โดยใช้กรอบของทฤษฎี และการนาทฤษฎีไปใช้ในภาคปฏิบัติ พอจาแนกได้ดังนี้
1. ทฤษฎีการทุจริตที่พัฒนาตามแนวความคิดของทฤษฎีความน่าจะเป็นมีดังนี้
Pf = D x O x M (เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ, 2539, น. 11-16) การทุจริตจะเกิดขึ้น
เมื่อเหตุปัจจัยทั้ง 3 ประการมีอยู่อย่างพร้อมมูล จะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ ปัจจัยทั้ง 3 ประการ
คือ ประการที่หนึ่ง ความไม่ซื่อสัตย์ (Dishonesty) ความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคม
อย่างน้อยก็เป็นจานวนหนึ่งที่พอจะสร้างความเสียหายแก่ องค์กรได้ ความไม่ซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลที่มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้บุคคลทาการทุจริตได้ การทุจริตทุกกรณีต้องได้รับการ
เริ่ม ต้นที่ บุค คลหวังประโยชน์ อาจจะเป็นตัวเงิน ทรัพย์ สิน หรือบริการ ประการที่ส อง โอกาส
(Opportunity) ผู้ที่พยายามจะทาการทุจริตย่อมจะหาโอกาสที่เอื้ออานวยต่อการทุจริต โอกาสที่เย้า
ยวนต่อการทุจริตย่อมกระตุ้นให้เกิดการทุจริตได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าโอกาสไม่เปิดช่องให้ จากโครงสร้าง
ขององค์ ก รและกระบวนการบริหารงานและระบบการควบคุมภายใน ย่ อมมีความสัมพั นธ์กั บ
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โอกาสที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่กาลังตกลงใจกระทาการทุจริต ประการที่สาม การจูงใจ (Motive) มูลเหตุ
จูงใจนี้อาจจะเพิ่งกระทบมโนธรรมของบุคคลนั้น หรือฝังอยู่ภายในจิตสานึกอยู่แล้วเป็นเวลาที่เนิ่น
นานเพียงแต่รอจังหวะที่เหมาะสมก่อนลงมือกระทาการก็เป็นได้ มูลเหตุจูงใจที่จะกระทบบุคคลให้
กระทาความผิดย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพราะบุคคลที่มีความหนักแน่นในศีลธรรม
ย่อมต้องอาศัยสิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากจึงจะสามารถสั่นคลอนความรู้สึกให้ละดีหันไป
ประพฤติชั่วได้
2. แนวคิดทฤษฎีผู้เป็นเจ้าของ-ผู้แทน (Principal - Agent Problem) เป็นแนวคิดการ
มอบอ านาจและสิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจของอ านาจหรื อ สิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ตั ว แทนหรื อ ผู้ แ ทน ในการ
ดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ เช่น ในการบริหารงานของบริษัทธุรกิจ ผู้จัดการ
ได้รับมอบหมายงานบริหารจัดการแทนเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างผลประโยชน์หรือผลกาไรให้แก่
เจ้าของ หรือในการบริหารงานภาครัฐ นักการเมืองได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นผู้แทนเข้า
ไปบริหารงานในรัฐสภาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และข้าราชการ ได้รับการมอบหมายให้
ปฏิบัติราชการจากภาษีที่ประชาชนจ่าย เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน เช่นกันการมอบอานาจให้
ผู้ แ ทนตั ด สิ น ใจด าเนิ น การนั้ น มั ก มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ปั ญ หาที่ เ รี ย กว่ า ปั ญ หาผู้ แ ทน (Agent
Problems) ซึ่งเป็นผลมาจากการแยกอานาจความเป็นเจ้าของและอานาจการบริหารจัดการออกจาก
กัน ทาให้ผู้แทนสามารถใช้อานาจนั้นในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์
ของผู้เป็นเจ้าของ (Rose - Ackerman, 1975, 1978) ทฤษฎีที่อธิบายถึงโครงสร้างแรงจูงใจ (Incentive
Structure) ที่ผู้บงการได้กาหนดหรือมอบให้ตัวแทนของตนไปดาเนินการ ตามทฤษฎีแล้วโครงสร้าง
แรงจูงใจที่ผู้บงการกาหนดขึ้นนั้นจะมีลักษณะที่เหมาะสม (Optimal) ในเชิงจิตวิทยาหรือรูปแบบ
ของวัตถุเพื่อที่จะให้ตัวแทนนั้นไปทางานแทนตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการ
หรือจุดมุ่งหมายของผู้บงการได้เป็นอย่างดี โครงสร้างแรงจูงใจของผู้บงการนั้น (ขวัญฤทัย ใจทัน ,
2554, น. 20-21) อาจจาแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งโครงสร้างแรงจูงใจที่เป็นบวกหรือ
ได้ ผลประโยชน์จ ากการกระท า (Carrot) รู ปแบบที่ ส องโครงสร้า งแรงจู ง ใจที่เ ป็ นลบหรื อเสี ย
ประโยชน์ จ ากการกระท า (Stick) รู ป แบบที่ ส าม Rent Seeking การแสวงหาค่ า เช่ า ในทาง
เศรษฐศาสตร์ หมายถึง การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ที่ได้จากการล๊อบบี้ทางการเมืองของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งที่มีอยู่ การแสวงหาค่าเช่า (Rent Seeking) จะส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์สาธารณะทาให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ลดลง เนื่องจากการจัดสรรทรัพยากร
สาธารณะที่เลวลง การสร้างความมั่งคงให้แก่ประเทศลดลง รายได้ของรัฐลดลงและความไม่เท่าเทียม
กันทางรายได้ของประชากรเพิ่มขึ้น สาหรับค่า เช่า (Rent) คือความมั่งคั่ง หรือรายได้ที่เพิ่มพูนจาก
ผลตอบแทนตามประสิทธิภาพในการทางานของบุคคลนั้น (ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์, 2557, น. 9)
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3. ทฤษฎีหัวหน้า - ตัวแทน (Proprietary Theory of State) การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่
เกิ ด ขึ้ น จากผู้ป กครอง (Ruling Class) และพรรคพวกที่ ต้อ งการเข้า มาแสวงหาผลประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยการเข้ามากาหนดกฎเกณฑ์และ
ระเบียบ ตลอดจนผลักดันกฎหมายขึ้นมาเพื่อสร้างส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Rent Creating) จากนั้นก็
แสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) ในรูปแบบที่หลากหลาย (ขวัญฤทัย ใจทัน, 2554, น.
20)
สรุปได้ว่า การทุจริต หมายถึง การโกงในการสอบ
2.2 แนวคิดการป้องกันการทุจริต
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 728) กล่าวไว้ว่า ป้องกัน หมายถึง กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือ
คุ้มครอง
เจริญ เจษฎาวัลย์ (2550, น. 41-42) กล่าวไว้ว่า การป้องกันการทุจริต หมายถึง การดูแล
รักษาทรัพย์สินเงินทองให้มีความปลอดภัยจากการถูกทุจริตฉ้อโกงทางการเงินจากทุรชนคนชั่ว
โดยกลวิธีการต่างๆ นั้น ผู้รับผิดชอบควรสร้างแนวป้องกันตัวทรัพย์สินไว้ อย่างไรก็ตาม ในการ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต นั้ น ย่ อ มมี ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย (Cost) เสมอ หลั ก การป้ อ งกั น ที่ ดี จึ ง ต้ อ งมี ก าร
เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่ต้องจ่ายในการป้องกันการทุจริตแต่ละเรื่อง
การป้องกันการทุจริตเป็นมาตรการที่สาคัญเพื่อมิให้เกิดการทุจริตขึ้น โดยกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กาหนดภารกิจการป้องกัน ดังนี้ ภารกิจที่หนึ่ง
กากับ ดูแล คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ภารกิจที่สอง เสนอมาตรการ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนโครงการของส่วนราชการ รัฐวิส าหกิจ หน่วยงานของรัฐ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวกับพืช
เกษตร เป็นต้น ภารกิจที่สาม ดาเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศาลมีคาสั่งหรือคา
พิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้ าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้
สิทธิประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือระเบียบของทาง
ราชการอั นเป็ นเหตุ ใ ห้เสีย หายแก่ ราชการ ภารกิ จที่สี่ เสริมสร้างทัศนคติแ ละค่านิย ม ในความ
ซื่อสัตย์สุจริต ภารกิจที่ห้า ดาเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่ มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภารกิจที่หก ดาเนินการเกี่ยวกับการต่างประเทศ โดยเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามพันธกรณี และข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริ ต ภารกิจที่เจ็ด ดาเนินการวิจัย
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และวิชาการ เพื่อโดยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและแหล่งวิชาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้ ง การให้ ทุ น ในการวิ จั ย แก่ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล โดยให้ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประจาจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังนี้ อานาจหน้าที่ที่หนึ่ง ส่งเสริม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตโดยดาเนินการเพื่อ
การป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต อานาจหน้าที่ที่
สอง พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริตแห่งชาติ เพื่ อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อานาจหน้าที่ที่สาม
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ มอบห มาย
(ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 72/2557 เรื่อง การดาเนินการตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, 2557)
การป้ องกันการทุ จริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ได้บัญญัติอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ด้านการป้องกันเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่ง ด้านตัวระบบ มีอานาจหน้าที่เสนอ
มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ วางแผน โครงการของส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านที่สอง ด้านตัวบุคคล มี
อานาจหน้าที่ ดาเนินการเพื่ อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบปราบก ารทุ จ ริ ต (ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558, น. 23)
การป้องกันการทุจริตสอบตารวจ สามารถจาแนกได้ดังนี้ (สุรัตน์ สาเรือง, 2555)
1. การสืบสวนหาข่าวก่อนวันสอบ เป็นการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ เช่น จากสถาน
บันกวดวิชา จากผู้เข้าสอบที่มีเบาะแสการทาทุจริต จาก Social Network หรือ เครือข่ายสังคม
(ชุมชนออนไลน์) ไม่ว่าจะเป็นเฟชบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter)
2. กาหนดระเบียบ คาสั่ง ให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเปลี่ยนชุดเป็น เสื้อยืดคอกลม
แบบไม่มีกระดุมโลหะ กางเกงวอร์มที่ไม่มีกระดุมโลหะ เช่นกัน ถอดรองเท้าถุงเท้า ก่อนเข้าห้อง
สอบ
3. การจับกุมผู้ทุจริตการสอบได้จานวนมาก ก็คือ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการ
ตรวจร่างกายด้วย “เครื่องสแกนโลหะ” บรรดาแก๊งโกงการสอบอาจจะยังใช้รูปแบบกลวิธีการเดิม ๆ
แอบนา “เครื่องสั่น” ขนาดเท่ากับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ซุกซ่อนเข้ามา บางคนแปะเอาไว้ที่ก้น
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หรือซุกไว้ในอวัยวะเพศ สุดท้ายก็ไม่ผ่านพ้นการตรวจของเครื่องสแกนโลหะ เจ้าหน้าที่จึงตรวจ
ร่างกายบรรดาผู้เข้าสอบที่มีพิรุธและเครื่องสแกนโลหะเสียงดังเป็นกรณีพิเศษ
4. อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นาเข้าไปในห้องสอบได้มีเพียงดินสอและปากกาเท่านั้น
ควรห้ามนายางลบเข้าไป เพราะที่ผ่านมามีการซุกซ่อนกล้องในยางลบ ส่วนถ้าต้องการใช้ยางลบ
ทางเจ้ า หน้ า ที่ คุ ม สอบในห้ อ ง ควรจะจั ด หาให้ ควรห้ า มผู้ เ ข้ า สอบใส่ น าฬิ ก าข้ อ มื อ หรื อ
เครื่องประดับต่างๆ และจัดหานาฬิกาแขวนประจาห้องสอบ ที่ผู้เข้าสอบมองเห็นได้ชัดเจน
5. เมื่อเข้าไปภายในห้องสอบแล้ว ผู้สมัครสอบทุกรายจะต้องถอดรองเท้าและถุง
เท้าพร้อมทั้งถกขากางเกงขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือควรใช้หมึกพิมพ์นิ้วมือที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลัง กรณีใช้ตัวแทนมาสอบ และให้ลงลายมือชื่อ
6. การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
ระหว่างการสอบ ได้แก่ เครื่องสเปคตรัมอนาลิซิส หรือเครื่องไอทีเอฟ ที่ใช้ตรวจสอบสัญญาณที่มี
การส่งเข้ามาภายนอกอาคารสอบ หากมีคลื่นความถี่แสดงขึ้นมาจะส่งสายตรวจออกไปตรวจสอบ
ทันที เครื่องแจมเมอร์ ที่ใช้ตัดสัญญาณโทรศัพท์ความถี่ 800 900 1800 และ 1900 และเครื่องตัด
สัญญาณรีโมทที่ถูกตั้งไว้ตามบริเวณต่างๆ รอบสนามสอบ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการปัจจุบันที่คานึงถึง เช่น ปัญหาทุจริตการสอบเข้าตารวจ ที่มีผู้
เชื่อมโยงในการทุจริตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนรู้ข้อสอบหรือรู้จักกับขบวนการโกงสอบ
ได้นาข้อสอบมาขายและแนะนาว่า สามารถช่วยเหลือการสอบ เพื่อให้ผ่านการทดสอบได้ การทุจริต
ประพฤติมิชอบ มีโอกาสเกิดขึ้นทุกระดับในองค์กร การตรวจจับ ตรวจสอบทุจริตเพื่อค้นหาบุคคล
ที่กระทาผิดมาลงโทษเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ การปิดกั้นมิให้เกิดสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งการ
ทุจริต ได้แก่ การไม่เปิดโอกาส ไม่มีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจและไม่เกิดความโลภ คาดว่าจะช่วยให้
ป้ องกั น และลดการกระท าที่ น าไปสู่ก ารทุจริ ตได้ รูปแบบการทุ จ ริตในโรงเรีย น ที่พ บในกลุ่ ม
นักเรียน ได้แก่ การพูด เท็จ การลอกการบ้าน การทุจริตในการสอบ การไม่ทางานตามที่มอบหมาย การ
ลักขโมย (ขวัญฤทัย ใจทัน, 2554, น. 60) การบริหารจัดการขององค์กรในการป้องกันการทุจริต ด้วย
การมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยหน่วยงานต้องมี
มาตรการหรือแผนการดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การรักษากฎ ระเบียบ การปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวินัย (จินตนา พลอยภัทรภิญโญ, 2554, น. 197) รูปแบบของการ
ทุจริตเชิงผลประโยชน์ทับซ้อน ซี่งรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายนั้น เป็นการกระทาความผิดของ
นัก การเมื องที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมีอานาจเอื้อประโยชน์ใ ห้ส ามารถแทรกแซงกระบวนการ
กาหนดนโยบายและใช้งบประมาณเพื่อจัดทาโครงการต่างๆ ดังนั้นในการทุจริตลักษณะนี้ ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองก็มักอาศัยอานาจทางกฏหมายเป็นช่องทางในการนาพรรคพวกหรือเครือญาติ
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ตลอดจนนัก ธุรกิ จที่เอื้อประโยชน์กัน เข้ามาในกระบวนการใช้งบประมาณของรัฐ และจัดสรร
ผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกระบวนการ
ทุจริตด้วย ทาให้การทุจริตเป็นการรวมกลุ่มผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายทุจริตและได้รับผลประโยชน์อันมิชอบกันถ้วนหน้า พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์จึงเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์ จึงไม่มีใครเปิดเผยการทุจริต
ให้คนภายนอกทราบ กว่าที่ความเสียหายจากการทุจริตจะปรากฎแก่สาธารณะหรือบุคคลภายนอก
กลุ่มผู้กระทาผิดก็สามารถปกปิดหรือลบเลือนหลักฐานต่างๆ จนหมดสิ้นและเงินและประโยชน์
ในทางทรัพย์สินอันมิชอบที่ได้จากการกระทาความผิด ก็ถูกโอนหรือถ่ายเทไปยังช่องทางอื่นๆ ที่
กฎหมายไม่สามารถเอื้อมไปถึงได้ อาทิ ผู้กระทาผิด อาจโอนเงินหรือผลประโยชน์ไปในการลงทุน
หลักทรัพย์ในชื่อของบุคคลใกล้ชิดหรือเครือญาติที่ไม่ใช่คู่สมรสและบุตรหรือโอนเงินไปยังสถาบัน
การเงินของต่างประเทศที่ตนและพรรคพวกก่อตั้งบริษัทเพื่อรองรับรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีอากร
เป็นต้น เมื่อมีการกล่าวโทษและหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอิสระดาเนินการตรวจสอบหรือสืบสวน
สอบสวน ก็ ย ากจะพบพยานหลั ก ฐานที่จ ะเอาผิ ดผู้ก ระทาความผิด ได้แ ละแม้ว่ าจะพบเอกสาร
หลักฐานที่อาจจะพิสูจน์ ความเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้บ้าง ก็อาจถูกอานาจอิทธิผลทางการเมือง
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่บังคับบัญชาหน่วยงานรัฐเข้าแทรกแซงการปฎิบัติหน้าที่จนไม่
สามารถดาเนินการเอาผิดผู้กระทาความผิดได้ นอกจากนี้ เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทา
ความผิดก็ถูกยักย้ ายถ่ายโอนพ้นความครอบครองของผู้กระทาความผิดและครอบครัวจนรัฐมิได้
ติดตามตรวจสอบและริบคืนได้ (ญาดา กาศยปนันทน์ , 2554, น. 350 - 351) ประสิทธิผลของตัว
ระบบราชการ หรือการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดการ
คอร์รัปชั่นในวงราชการ อันนาไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาลการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลอย่าง
ไม่มีประสิทธิผล มีความลักลั่นในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษี
ไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ นักธุรกิจต้องใช้จ่ายเงินในการติดต่อกับหน่วยราชการมากขึ้นและธุรกิจ
ต้องมีทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้น
การป้องกันการทุจริตของตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติไว้ดังนี้
1. จุดตรวจจับวัตถุโลหะ โดยใช้เครื่อง Walk Through ติดตั้งไว้ที่ประตูทางเข้าสนามสอบ
และเครื่อง Hand Scan ตรวจค้นตัวบุคคลผู้เข้าสอบในเบื้องต้น โดยผู้ที่ผ่านการตรวจจะถูก
ประทับตรา “ตรวจแล้ว” ที่ท่อนแขนขวาและถูกจากัดอยู่ในพื้นที่ของแต่ละสนามสอบ
2. จัดชุดสายตรวจเดินเท้า ออกตรวจตราบริเวณพื้นที่โดยรอบของแต่ละสนามสอบอย่าง
เข้มงวด
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3. ก่อนสอบ ผู้คุมสอบจะทาการตรวจสอบตัวบุคคล และตรวจค้นตัวบุคคลอีกครั้ง พร้อม
ทั้งตรวจบัตรประจาตัวสอบ กับทะเบีย นย่อควบคู่กับบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐออกให้และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ
4. ระหว่ า งการสอบ เจ้ า หน้า ที่ จ ากฝ่ า ยการสื่ อ สาร 6 กองต ารวจสื่ อ สาร ส านั ก งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานตารวจแห่งชาติ ทาหน้าที่ตรวจจับคลื่นความถี่วิทยุ
และดาเนินการติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์
สรุปได้ว่า การป้องกันการทุจริต หมายถึง กั้นไว้เพื่อต้านทานการโกงการสอบ ด้วยอุปกรณ์
สื่อสารอื่นๆ ติดตัว เข้าไปในห้องสอบและนาออกมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบ และการ
กระทาหรือสิ่งอื่นใด อันเป็นการช่วยเหลือให้ได้ไปซึ่งคาตอบ
การป้องกันการทุจริต โดยใช้ (1) ใช้เทคโนโลยี บังคับใช้กฎหมายจราจร ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบี ย บด้า นจราจร เพื่ อลดปั ญหาการทุจริตคอรัปชั่นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (2) ปรับ
ค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กร (แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการตารวจระยะ 20 ปี ของ
ส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ , 2559) ผู้บัญชาการตารวจภู ธ รภาค 7 ก าหนดปณิ ธ านความดีของ
ตารวจภูธรภาค 7 คือสานึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ทางานโปร่งใส ใส่ใจประชาชน (ชาญเทพ
เสสะเวส, 2559) และนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ อยากเปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ ข องต ารวจ โดยให้ มี
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นตารวจสมัยใหม่ ไม่ฉ้อราษฎรบังหลวง ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติตัวดี ไม่โกง
สุจริตและยุติธรรม ปัจจัยการป้องกันการทุจริตการสอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการป้องกันการ
ทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พอสรุปปัจจัย
การป้องกันการทุจริตการสอบได้ 4 ปัจจัย ดังนี้
1. กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ความสาคัญของกฎหมาย (วิชัย ภู่โยธิน, 2559) สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. กฎหมายสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อทุกคนรู้
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วย่อมไม่เกิดปัญหา และข้อพิพาทระหว่างกันสังคมยอม
เป็นระเบียบและมีความสุขอันจะเป็นผลดีต่อประเทศสืบต่อไป
2. การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการปกครองบ้ า นเมื อ งเป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย ประเทศใดประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็จะทาให้การ
บริหารประเทศเป็นไปด้วยดี และมีส่วนทาให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังตัวอย่างเช่น เมื่อ
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตนที่มีต่อประเทศชาติก็จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ของตน
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ได้อย่างครบถ้วน เช่น หน้าที่ในการป้องกันประเทศ หน้าที่ในการเสียภาษี หน้าที่ในการเป็นทหาร
รับใช้ชาติ เป็นต้น
3. สังคมจะสงบสุขเมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และรู้ว่าตนมีสิทธิของตนอยู่
เพียงไร ไม่ไปล่วงล้าสิทธิของผู้อื่น ถ้าทุกคนปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมาย ก็จะไม่การทะเลาะ
วิวาทกัน เช่นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด การเขียน แต่ต้องปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขต ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยามผู้อื่นเพราะอาจทาให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้
4. กฎหมายสร้างความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ เพราะกฎหมายจะมีข้อบังคับ
แก่ทุกคน ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ประพฤติผิดกฎหมาย หรือถูกผู้อื่นเอาเปรียบ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมี
ฐานะร่ารวย ฐานะยากจน หรือเป็นผู้ที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงเพียงใดก็ตามไม่สามารถที่
จะหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ต้องรับโทษตามความผิด
5. กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สาคัญ เพื่อก่อให้เกิ ดความยุติธรรม ในกรณีที่เกิดการ
กระทบกระทั่งกันขึ้น มีการฟ้องร้องคดีกัน เพื่อขอความยุติธรรมจากศาล ศาลก็ต้องตัดสินโดยยึดตัว
บทกฎหมายเป็นหลักในการพิจารณาคดี เพื่อให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน
ความสาคัญของกฎหมายต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์กร สามารถจาแนกได้
ดังนี้
1. กฎหมายเป็นสิ่งที่ป้องกันการทุจริตการสอบได้
2. สร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการสอบ
3. สังคมสงบสุขได้เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
4. กฎหมายสร้างความเท่าเทียมในการสอบ เพราะกฎหมายจะมีข้อบังคับแก่ทุกคน
5. กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สาคัญเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม
6. กฎหมายมีความจาเป็นในการป้องกันการทุจริต
ระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน ดังนี้
บทลงโทษทางวินัยข้าราชการตารวจเกี่ยวข้องกับการสอบ มีความผิดดังนี้ (ธวัช ประสพ
พระ, 2558)
1. ทุจริตในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก บทลงโทษคือ ปลดออกหรือไล่ออก
2. มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การสอบและกระท าการทุ จ ริ ต เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ ข้ า สอบ
บทลงโทษคือไล่ออก
3. เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครสอบหรือ
บุคคลอื่นโดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ บทลงโทษคือ ไล่ออก
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4. เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาช่ ว ยเหลื อ ปกปิ ด ในความผิ ด วิ นั ย อย่ า วงร้ า ยแรงซึ่ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ก่อขึ้น เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพ้นผิดหรือผ่อนหนักเป็นเบา เป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง บทลงโทษคือ ปลดออก
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบ
กองอานวยการสอบตารวจภูธรภาค 7 (2558 ก) การทุจริตในการสอบข้อเขียน ห้ามผู้เข้า
สอบกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตกทุกวิชา โดยพฤติการณ์ที่ถือว่า
ทุจริตในการสอบ มีข้อบังคับ ดังนี้
1. นาตาราหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ นาหรือพยายามนาปัญหาข้อสอบออก
นอกห้องสอบ
2. พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
3. ดู หรือพยายามดูคาตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคาตอบของตน
4. ไม่เชื่อฟังคาแนะนา คาตักเตือน หรือคาสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
5. เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ
6. ตอบปัญหาในกระดาษคาตอบแทนกัน
7. นาโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
หรือสิ่งของตามที่กาหนดในข้อ 2 ของประกาศฉบับที่ 1 เรื่องระเบียบข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้เข้า
สอบข้อเขียนเข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษาความปลอดภัยของสนาม
สอบข้อเขียน เพื่อใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพื่อกรณีอื่นใดในการสอบ เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคานวณเลข นาฬิกาคานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
8. มีพฤติการณ์อื่นๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การคัดเลื อกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ พ.ศ.
2558 ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้
1. อุ ป กรณ์ที่ น าเข้ าห้อ งสอบได้ มี ดิน สอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป ส าหรั บระบาย
กระดาษคาตอบ, ปากกา สีน้าเงินหรือสีดา, บัตรประจาตัวสอบ, บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่หมดอายุเท่านั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้และ
จะแจกจ่ายให้ในห้องสอบ
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2. ห้ามนาอาวุธ กระดาษหรือตารา เครื่องคานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทา
ด้วยโลหะทุกชนิด ที่นอกเหนือ จากข้อ 1 เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่หวงห้ามหรือ
เขตรักษาความปลอดภัยโดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร เมื่อเริ่มลง
มือสอบแล้ว หากมีการตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ
3. ห้ามผู้เข้าสอบกระทาการทุจริตในการสอบ ผู้ที่ทุจริตในการสอบถือว่าสอบตก
ทุกวิชา โดยพฤติการณ์ที่ถือว่าทุจริตในการสอบ ได้แก่
1) นาตาราหรือ เอกสารอื่นใดเข้า ห้องสอบ นาหรือพยายามนาปัญหา
ข้อสอบออกนอกห้องสอบ
2) พูด ถาม ให้สัญญาณ หรือติดต่อกับผู้สอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
3) ดู หรือพยายามดูคาตอบจากผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นดูคาตอบของตน
4) ไม่เชื่อฟังคาแนะนา คาตักเตือน หรือคาสั่งของเจ้าหน้าที่คุมสอบ
5) เปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบ
6) ตอบปัญหาในกระดาษคาตอบแทนกัน
7) นาโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ทุกประเภท หรือสิ่งของตามที่กาหนด เข้าไปในห้องสอบ หรือในบริเวณเขตหวงห้ามหรือเขตรักษา
ความปลอดภัยของสนามสอบข้อเขียน เพื่อใช้หรือจะใช้ทุจริตหรือเพื่อ กรณีอื่นใดในการสอบ เช่น
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคานวณเลข นาฬิกาคานวณเลข ฯลฯ เป็นต้น
8) มีพฤติการณ์อื่นๆ ที่ช่วยในการตอบปัญหาข้อสอบอันมิใช่โดยสุจริต
กองอานวยการสอบตารวจภูธรภาค 7 (2558 ข) ระเบียบข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้เข้า
สอบข้อเขียน มีข้อบังคับ ดังต่อไปนี้
1. อุ ป กรณ์ที่ น าเข้ าห้อ งสอบได้ มี ดิน สอด าเบอร์ 2B ขึ้นไป ส าหรั บระบาย
กระดาษคาตอบ, ปากกาสีน้าเงินหรือสีดา, บัตรประจาตัวสอบ, บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ ไม่หมดอายุ) เท่านั้น ส่วนยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้
และจะแจกจ่ายให้ในห้องสอบ
2. ห้ามนาอาวุธ กระดาษหรือตารา เครื่องคานวณเลข เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู อุปกรณ์ทา
ด้วยโลหะทุกชนิด ที่นอกเหนือ จากข้อ 1 เข้าในอาคารสอบหรือห้องสอบหรือพื้นที่หวงห้ามหรือ
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เขตรักษาความปลอดภัย โดยเด็ดขาด ไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร เมื่อเริ่มลง
มือสอบแล้ว หากมีการตรวจค้นพบ ถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ
3. การแต่ง กายของผู้เข้าสอบ ชุ ดสุภาพ โดยสวมเสื้อยื ดแขนสั้นไม่มีปก ไม่มี
กระดุม กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
4. เมื่ อไปถึง สนามสอบให้ตรวจดูผังที่นั่งสอบที่ติดไว้ว่ า สอบห้องใด ชั้นใด
อาคารใด
5. ถ้ามีปัญหา เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวสอบหาย หาห้อง
สอบไม่พบ หรือไม่มีรหัสประจาตั วสอบในผังที่นั่งสอบ ฯลฯ ให้รีบติดต่อ กองอานวยการประจา
สนามสอบนั้นๆ ก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
6. ผู้เ ข้ า สอบข้ อเขีย นทุ ก คนต้ องแสดงบัต รประจาตัว สอบ คู่กั บบั ตรประจาตั ว
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ และจะต้องอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่าย และตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งหรือ
มีแต่ไม่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่กรณี จะไม่อนุญาต ให้เข้าสอบ
7. ในการสอบครั้งนี้ ได้กาหนดให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพื่อทาข้อสอบโดย
เมื่อเริ่มเวลาสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้นกรณี
ฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือมีเหตุสุดวิสัย ให้ติดต่ออนุกรรมการคุมสอบ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ
ให้สอบตก
การป้องกันการทุจริตในบางกรณีต้องมีการเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นและบุคลากรต้องมี
จริยธรรมจึงจะทาให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Richins, 2014, p. 26) แนวทาง
ในการป้องกันการทุจริตในการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ประกาศบทลงโทษ
อย่างชัดเจนและนาไปปฏิบัติจริง ดาเนินการคุมสอบอย่างเข้มงวด รัดกุมเริ่มจากการจัดที่นั่งสอบ
ควรเว้นระยะห่างที่พอสมควร การตรวจค้นอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบและตรวจตรา
พฤติกรรมของนักเรียนตลอดเวลา (อรนุช หงวนไธสง, 2551, น. 176-177) โดยการให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเพื่อความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตได้ (Waziri, 2011)
ระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน สามารถจาแนกได้ดังนี้
1. ให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวสอบเข้าห้องสอบ
2. มีความระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
4. ห้ามผู้เข้าสอบนาปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
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5. มีกระบวนการป้องกันการลอกข้อสอบจากผู้สอบอื่นเพื่อป้องกันการทุจิต
6. ห้ามผู้เข้าสอบตอบปัญหาในกระดาษคาตอบแทนกัน เพื่อป้องกันการทุจริต
สรุปได้ว่า กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ หมายถึง ความสาคัญกฎหมายต่อประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการการสอบและระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียนและ
ข้ อ ห้ า มของผู้ เ ข้ า สอบข้ อ เขี ย นเพื่ อ การสอบคั ด เลื อ กหรื อ แข่ ง ขั น บุ ค คลภายนอกผู้ มี วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
2. การจัดการเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการทุจริต
Hellriegal, Slocum, & Jackson (2005, p. 7) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง งานและ
กิจกรรมซึ่งรวมถึงการกากับองค์กรหรือหน่วยงานขององค์กร โดยใช้กระบวนการทางการจั ดการ
ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจั ดองค์ก ร (Organizing) การชี้น า (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
Weihrich & Koontz (2005, p. 4) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการของการ
ออกแบบและการรักษาสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่า งมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุปคาจากัดความพื้นฐานของการ
จัดการ ได้ดังนี้
- ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งด าเนิ น การตามหน้ า ที่ ท างการจั ด การ 5 ประการ ประกอบด้ ว ย การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing) การชี้นา (Leading)
และการควบคุม (Controlling)
- การจัดการสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรทุกประเภท
- การจัดการสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้บริหารทุกคน
- การจัดการเกี่ยวข้องกับการผลิตโดยนัยของประสิทธิผล
Dalf (2006 p. 5) ได้กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การทางานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์กร การชี้นา และการควบคุมองค์กร
Schermerhorn (2008) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่จะทาให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่สาคัญด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้า
ทางาน การสั่งการและการควบคุม
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พัชสิรี ชมภูคา (2552, น. 5) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง การดาเนินการในการวาง
แผนการตั ดสิ น ใจ การจั ดองค์ ก ร การน าและการควบคุม ทรั พ ยากรพื้ นฐานขององค์ ก ร ได้ แ ก่
ทรัพยากร การเงิน สินทรัพย์ถาวร ข้อมูลและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการจัดการประกอบด้วยหน้าที่ทางการจัดการ 4 อย่าง
ได้ แ ก่ การวางแผน (Planning) การจั ดองค์ก ร (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุ ม
(Control)
สมภพ ระงับทุกข์ (2554, น. 2) กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง การติดตามการดาเนินการ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยองค์กรหรือบุคคลที่ร่วมงานกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ผู้จัดการมีบทบาทต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการเป็นผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับนั้น
ไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถฝึกฝนกันได้ เพราะการบริหารจัดการ คือ การให้
คนทางานให้สาเร็จตามที่กาหนด
สุเมธ แสงนิ่มนวล (2556, น. 16) กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่จ ะ
ท าให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร โดยมี ก ารน าทรั พ ยากรการบริ ห ารมาใช้ ใ ห้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การ
ชี้นา (Leading) และการควบคุม (Controlling)
การบริหารจัดการขององค์กรในการป้องกันการทุจริต ด้วยการมีระบบการบริหารงานที่
ชั ด เจน โปร่ ง ใส เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลโดยหน่ ว ยงานต้ อ งมี ม าตรการ หรื อ แผนการ
ดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การรักษากฎ ระเบียบ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบและวินัย (จินตนา พลอยภัทรภิญโญ, 2554, น. 197) และการบริหารจัดการปัจจัยด้านการ
จัดการในห้องสอบมีอิทธิพลมากที่สุด (อรนุช หงวนไธสง, 2551, น. 168) โดยการบริหารจัดการ
ประยุกต์ใช้ประกอบการวางผังโต๊ะสอบโดยการเพิ่มระยะห่างของโต๊ะสอบหรือกาหนดจานวนผู้คุม
สอบเพิ่มขึ้น (กรองกาญจน์ วิวัฒน์วิศวกร, 2554, น. 35)
เทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่สาคัญ และมีบทบาทต่อชีวิต รวมทั้งองค์ก รเป็นจานวนมากด้วย
เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันทุกหน่วยงาน
ต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในองค์กร
Wikipedia (2016) กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ชุดของเทคนิค ทักษะ
วิธีการ และกระบวนการที่ใช้ ในการผลิตสินค้าหรือบริการ หรือความสาเร็จของเป้าหมาย เช่น
ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสามารถรู้เทคนิค กระบวนการ ฯลฯ หรือสามารถถูกฝังใน
เครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโรง งาน ซึ่งสามารถดาเนินการ โดยบุคคลที่ไม่รู้รายละเอี ยดใน
การทางานของสิ่งต่างๆ
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ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 580) กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึงวิทยาการที่นาเอาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ อุตสาหกรรม เป็นต้น
วิโรจน์ ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง (2552, น. 218) กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การ
นาเอาความรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม าพั ฒ นาเป็ น องค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ พื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ ซึ่งเทคโนโลยีที่นามาใช้จัดการสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ อาจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น
กรกนก จรัสหิรัญปรีดา (2553, น. 49) กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในการทางานอย่างเป็นระบบ
ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทางานสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ด้านประสิทธิผล เทคโนโลยีจะช่วยให้งานนั้นได้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มที่
ช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากรและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาให้ราคาสินค้าถูกลงและปลอดภัยเป็น
ระบบการทางานที่อานวยให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ฉัตรประมนต์ ภูติจันทร์ (2555, น. 3) กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิธีปฏิบัติและประยุกต์ เพื่อทาให้
เกิ ดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ช่วยในการทางานหรือแก้ ปัญหาต่างๆ อันก่ อให้เกิ ดวัส ดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครืองจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้ เช่น ระบบหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดารงชีวิต
ของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เป็นวิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ้น
ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ (2558, น. 1) กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอา
ความรู้ท างด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ การศึก ษาพั ฒนาองค์
ความรู้ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจธรรมชาติ ก ฎเกณฑ์ ข องสิ่ ง ต่ า งๆ และหาทางน ามาประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์
มาลีวรรณ พงศ์สวัสดิ์ (2548, น. 3-4) จากความหมายของคาว่า “เทคโนโลยี” ที่กล่าวมา
เทคโนโลยี ถู ก ถื อ เสมื อ นว่ า เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต อย่ า งหนึ่ ง นอกจากทุ น ที่ ดิ น แรงงาน และ
ผู้ประกอบการ เทคโนโลยีจึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงกลายเป็นสินค้า
ที่มีการซื้อขายกันในตลาดโลก โดยอยู่ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
1. ในแบบที่เป็นสินค้าประเภททุน (Capital Goods) ซึ่งได้แกเครื่องจักร เครื่องมือ
ต่างๆ และในบางครั้งก็อาจอยู่ในรูปของสินค้ากึ่งสาเร็จรูป (Intermediate Goods) ที่ซื้อขายกันใน
ตลาด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการลงทุน
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2. ในแบบที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค (Consumer Goods) ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ที่ใช้อานวยความสะดวกในครัวเรือน เช่น พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า โทรทัศน์
วิทยุ เป็นต้น
3. ในแบบที่เป็นแรงงานมนุษย์ (Manpower) ที่มีความชานาญงานโดยเฉพาะซึ่ง
บางทีเป็นชนิดที่มีความชานาญสูงและชานาญงานเฉพาะอย่าง เช่น มีความสามารถที่ จะใช้อุปกรณ์
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ตลอดจนมีความสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา เป็นต้น
4. ในแบบที่เป็นข่าวสารข้อมูล (Information) ซึ่งมีทั้งข้อมูลทางด้านเทคนิคและ
ด้านการค้า ซึ่งอาจจะมีการซื้อขายกันอยู่แล้วในตลาด หรืออาจต้องทาการซื้อขายกันตามเงื่อนไข
บางประการ
ความสาคัญของเทคโนโลยี (วนิดา บุตตะมา, 2559) ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นสิ่งสาคัญสาหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนินงาน ทาให้การเข้าถึง
ข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การมีเว็บไซต์สาหรับเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น แม้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจะมีประโยชน์และสามารถช่วยอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความเสี่ยงสูง และอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการได้เช่นกัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ
ทาให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลกที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจของ
โลกผูก พันกับ ทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศทาให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หน่วย
ธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่าย การดาเนินธุรกิจมีการแข่งขัน
กันในด้านความเร็ว โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็น
ตัวสนับสนุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอานวย
ความสะดวกสบายต่ อการด ารงชี วิต เป็น อั นมาก เทคโนโลยี ไ ด้เ ข้ ามาเสริ มปั จ จัย พื้ นฐานการ
ดารงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทาให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินค้า
และให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทาให้ระบบการผลิต
สามารถผลิตสินค้าได้เป็นจานวนมาก มีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ให้บริการด้านข้ อมูล ข่า วสารด้วยกลไกอิเล็กทรอนิก ส์ ทาให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้ส ะดวก
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รวดเร็วตลอดเวลา จะเห็นว่าชีวิตปัจจุบันเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีเป็นอันมาก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการทางาน
ดังนั้นความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิผล สามารถ
จาแนกได้ ดังนี้
1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถป้องกันการทุจริตอย่างได้ผล
2. เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้เป็นการประหยัดต้นทุน ในการป้องกันการทุจริต
3. เทคโนโลยีมีประสิทธิผลในป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการ
4. เทคโนโลยีสามารถอานวยความสะดวกในการป้องกันการทุจริต
5. เทคโนโลยีทาให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
6. เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่มาป้องกันการทุจริต
มาลีวรรณ พงศ์สวัสดิ์ (2548, น. 11-12) เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในความต้องการ
ของผู้ประกอบการ จึงทาให้เทคโนโลยีมีที่มาจากหลายทาง แต่เทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศกาลัง
พัฒนาส่วนใหญ่จะมีที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถกาหนดแหล่งที่มาของเทคโนโลยี จะมี
ที่มาอยู่ 2 แหล่งใหญ่ ดังนี้
1. การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเอง การที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเองนั้น จะต้อง
อาศัยปัจจัยหลายอย่างที่สาคัญก็คือต้องมีทรัพยากรอย่างมากมายทั้งเงินทุนและบุคลากรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูงจานวนมาก และต้องใช้เวลามากกว่าจะ
พั ฒนาเทคโนโลยี ขึ้ นมาได้ ดัง นั้นเราจะพบว่าเทคโนโลยี ส่วนใหญ่จะถูก พั ฒนาหรือถู ก คิดค้ น
ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่ก ล่าวมาตอนต้น เพราะประเทศ
พัฒนามีเงินทุนมากมายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development/ R&D) ตลอดจน
ประชากรของประเทศส่วนใหญ่มีก ารศึกษาจึงทาให้มีวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นจานวนมาก
2. การซื้อเทคโนโลยีจากภายนอกบริษัท เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีเองนั้น
ต้องใช้ทรัพยากรจานวนมาก จึงจาเป็นต้องหาแหล่งเทคโนโลยีจากภายนอกบริษัทซึ่งอาจมาจาก
ภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ สาหรับประเทศกาลังพัฒนานั้น เทคโนโลยีภายในประเทศจะ
มีการซื้อขายกันน้อยมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระดับของเทคโนโลยีอาจจะไม่แตกต่างกันหรือเป็น
เพราะแต่ละธุรกิจถือว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องของความลับอย่างมากและจะปกปิดกันอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความได้เปรียบในการเป็นผู้นาทางธุรกิจ และนอกจากนี้ผู้ประกอบการเกรง
ว่า ถ้า ซื้อเทคโนโลยี จ ากแหล่ง ภายในประเทศไปใช้ แล้วจะทาให้สิน ค้าของตนขายไม่ไ ด้ ทั้ง นี้
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เนื่องจากผู้บริโภค ไม่ยอมรับสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีภายในประเทศเพราะเกรงว่าคุณภาพของ
สินค้าที่ผลิตได้จะมีคุณภาพที่ด้อยกว่าสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีของต่างประเทศ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีในการเพิ่มพูนประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร เทคโนโลยี
สามารถแก้ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการใช้โทรศัพย์มือถือ อย่างมีประสิทธิภาพ (Ainsworth, 2011,
p.153) ประโยชน์ของเทคโนโลยีไว้ดังนี้ (มาลีวรรณ พงศ์สวัสดิ์, 2548, น. 18-19)
1. เทคโนโลยีช่วยให้การผลิตทาได้รวดเร็ว จึงสามารถทาการผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น
และสม่าเสมอ
2. เทคโนโลยีช่วยรักษาคุณภาพคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
3. เทคโนโลยีช่วยทาให้ใ ห้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เมื่อใช้เทคโนโลยีส ร้างผลิตภัณฑ์
ประเภทใดประเภทหนึ่งขึ้นมาย่อมจะมีผลสืบเนื่องให้เกิดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน
ขึ้นมาได้
4. เทคโนโลยีทาให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
อุตสาหกรรมทาให้ผลิตได้คราวละมากๆ จึงทาให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
5. เทคโนโลยีช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและช่วยให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหลือใช้
หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (Metal Detection
for Effective Management)
ธวัฒน์ชัย ขาวิจิตราภรณ์ (2558) การตรวจหาสิ่งแปลกปลอมประเภทโลหะในปัจจุบัน มี
การใช้เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) ในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งปลอมปน
ประเภทโลหะ (Metal) ในสิน ค้ า และวั ต ถุดิ บ การใช้เ ครื่อ งตรวจจั บ โลหะเพื่ อ การตรวจหาสิ่ ง
แปลกปลอม (Contaminant) ในสินค้า หรือวัตถุดิบจึงต้องเลือกใช้เครื่องมือและผู้ที่มีความรู้ความ
ชานาญในการควบ คุมเครื่องมือและความเข้าใจถึงหลักการ ทางานของเครื่องและแนวทางการ
ควบคุมการทางานให้สามารถเครื่องตรวจจับโลหะทางานได้อย่างมีประสิทธิผล
การส่ง สัญญาณไฟฟ้ าเพื่อแสดงถึงผลรบกวนสัญญาณไฟฟ้ าที่เกิดขึ้นส่งสัญญาณไปยั ง
ระบบการควบคุ ม และระบบการตรวจจั บ ให้ ท างานและประเมิ น ผลขอ งการเปลี่ ย นแปลง
สัญญาณไฟฟ้าตาม การตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับทางาน ณ ระดับความแรงของสัญญาณที่ตั้งค่าไว้
หรือเรียกว่า Sensitivity Threshold เพื่อทาการเลือกหรือคัดแยกวัตถุดิบที่สามารถส่งสัญญาณ
รบกวนทางไฟฟ้านาตรวจหาวัตถุโลหะที่อาจปนเปื้อนอยู่
เทคโนโลยีที่ใช้สาหรับการป้องกันการทุจริตในการสอบ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
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1.เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน

ภาพที่ 2.1 เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน
เกรท ซิสเตมส์(ประเทศไทย) (2558) เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน ประตูตรวจจับ
โลหะแบบเดินผ่าน Walk through Metal Detector GREAT WT-600 เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดิน
ผ่านด้วยและตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย
2. เครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ

ภาพที่ 2.2 เครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ Super Scanner รุ่น 1165180A
เกรท ซิส เตมส์ (ประเทศไทย) (2558) เครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ เครื่องตรวจจับ
โลหะ Super Scan เป็นเครื่องตรวจจับอาวุธและ วัตถุที่เป็นโลหะ รวมถึงโลหะผสม เครื่องสามารถ
ใช้งานได้อย่างง่ายดายและไม่ซับซ้อนเครื่องสามารถเลือกระยะการตรวจจับได้ สองแบบ คือแบบ
ตรวจแบบเสียง คือ ทันทีเมื่อพบวัตถุโลหะ หรือ ตรวจแบบสั่น เมื่ออยู่ในที่ที่ต้องการความเงียบ
สงบป้ องกั นการดังรบกวนบุ คคลอื่น หรือ ตรวจผู้ต้องสงสัย เพื่อป้องกันไม่ใ ห้ตื่นหรือหลบหนี
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เครื่อง Super Scan เหมาะกับหน่วยงานราชการทั่วไป สนามบิน โรงเรียน สถานทูต ศูนย์การค้า
คอนโด หมู่บ้าน และสถานที่จัดงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง
3. เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

ภาพที่ 2.3 เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
Gadgetviva (2558) ใช้สาหรับตัดสัญญาณหรือรบกวน สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่อาจจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสงบสุ ข ความปลอดภั ย ความมั่ น คง เช่ น ป้ อ งกั น การใช้ สั ญ ญาณจาก
โทรศัพท์มือถือกดระเบิด ป้องกันการใช้โทรศัพท์มือถือในเขตโรงพยาบาล ปั๊มน้ามัน ปั๊มแก๊ส คลัง
อาวุธ ป้องการเสียงรบกวนจากเสียงโทรศัพท์ในห้องสมุด โรงละคร พิพิธภัณฑ์หรือโรงภาพยนต์
สถานที่ ที่ ต้ องการเป็ นส่ว นตัว หรือ เพื่ อ ป้องกั นการแอบส่ง อาณั ติสัญ ญาณใดๆ ที่ส่อ ไปในทาง
เสียหาย เช่น คุก ตะราง ศาล โรงเรียน ห้องสอบ ห้องประชุม ฯลฯ
4. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 (โทรศัพท์)

ภาพที่ 2.4 เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0 (โทรศัพท์)
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Planet Communications Asia (2558) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
(โทรศั พ ท์ ) ใช้ รบกวนสัญญาณโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ เพื่ อให้เ กิ ดการระงั บหรือตัดขาดการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในบริเวณพื้นที่รัศมีทาการของเครื่องรบกวน การระดมสมองจากนักวิชาการ
ประชาชาหรือ นัก บริห ารเมื อ อาชี พ เข้า มาช่ ว ยหาวิ ธี ก ารในมิติ ใ หม่ ๆ ที่ นอกเหนื อจากมิ ติท าง
กฎหมายและอาจต้องใช้ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในยุ คโลกาภิ วัตน์ เช่น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพื่ อ
บริหารการทุจริต (วรรณนภา วามานนท์ , 2550, น. 259) การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ตาม
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตารวจ สังกัดกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7 การ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจสังกัด
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7 มีการยอมรับทุกขั้นการยอมรับระดับมาก (อรรธนิศา สายบัว ,
2549)การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัด
ราชบุรี มีความต้องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ตารวจ ในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี เป็นอย่างมาก (ณัฎฐ์ อาสนสุวรรณ, 2550)
อาพันธ์ สกุลลิ้ม (2559) การที่ผู้เข้าสอบมีจานวนมากนั้นการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบต้องทา
ให้ทั นเวลาก่ อนที่ จะเข้ า ห้องสอบ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจมีจานวนจากั ด จึงต้องมีการนา
นวั ตกรรมเทคโนโลยี เข้ า มาป้ อ งกั นการทุจริ ต เช่ น เครื่ องตรวจจับโลหะแบบเดิน ผ่าน เครื่อ ง
ตรวจจั บ โลหะแบบมื อ ถื อ เครื่ อ งตั ด สั ญ ญาณโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งรบกวนสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทาให้ระดับของประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ สามารถสกัดกั้นสิ่งของต้องห้ามที่นาเข้าห้องสอบอยู่ในระดับดีมาก แต่ไม่เคยตรวจ
พบวัตถุที่ส่อเจตนาจะใช้ทุจริตในการสอบ ซึ่งความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อประสิทธิผลที่สามารถป้องกันการทุจริตการสอบ สามารถตรวจจับโลหะทุกชนิด เช่น
แว่นตา นาฬิกา แหวน สร้อยคอ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ไม่ให้นาเข้าไปในห้องสอบได้ สามารถตัด
สัญญาณการติดต่อสื่อสารภายในห้องสอบได้ และลดเวลาและกาลังพลในการตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบ
นอกจากการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การสอบแล้ ว ผู้ คุ ม สอบในห้ อ งสอบมี
ความสาคัญที่สุด ที่ต้องใช้การสังเกต เน้นย้า ตักเตือน ไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบได้
ดังนั้น หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
สามารถจาแนกได้ดังนี้
1. การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน
2. การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ
3. การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
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4. การส่ ง เส ริ ม การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดย ใช้ เ ครื่ อ งรบกวนสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
5. มีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันการทุจริต
6. มีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันการทุจริต
สรุปได้ว่า การจัดการเทคโนโลยี หมายถึง ความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
และโดยนาหลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการการ
ทางานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการบริหารจัดการ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตรวจจับและป้องกันการทุจริตใน
การสอบ
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาบุคลากรนั้นจะไม่ประสบความสาเร็จ หากผู้กาหนดไม่ได้เข้าใจถึงหลักปรัชญาที่
เป็นแนวคิด เป็นทฤษฎีที่รองรับต่อรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งปรัชญาและทฤษฎี
นั้นสามารถอธิบายได้ถึงองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัย การฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลายาวนาน มีการพิสูจน์
จากข้อสมมติฐานที่ได้กาหนดขึ้นไว้แล้ว (จิตติมา อัครธิติพงศ์ , 2556, น. 45) ในลาดับต่อไปจึง
ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลให้กั บองค์กรจุดที่จะพัฒนา คือ เรื่องความรู้ ทัก ษะ และทัศนคติ เป้าหมายของการ
พั ฒ นาอยู่ ที่ ท าให้ค นพั ฒ นาและองค์ ก รเข้ม แข็ ง (สั ญญา สั ญญาวิ วัฒ น์ , 2551, น. 234) ซึ่ ง
กระบวนการที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ การเพิ่มผลงาน การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ โดยผ่านกิจกรรม
ความคิดเริ่มและกิจกรรมทางการบริหาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในงาน ศักยภาพในคน รวมทั้งความจาเป็นกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว และเกี่ยวข้องกับ
การวิวัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทุนมนุษย์ใน
ระดับมหภาค และการพัฒนาทุ นมนุษย์ ในระดับจุล ภาค (จิตติมา อัครธิติพงศ์ , 2556, น. 40)
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็เพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิผลองค์กร การ
ส่งเสริมผลิตภาพและคุณภาพ การส่งเสริมการพัฒนาบุคคล และความสาคัญและประโยชน์ของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ในการคัดเลือกและการ
ฝึกอบรม เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นความพยายามที่จะจัดเตรียมข้อมูลทักษะ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวองค์กรและเป้าหมายขององค์กร นอกจากนั้นแล้ว การฝึกอบรมและการพัฒนาได้รับการ
ออกแบบเพื่อที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
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ภัชราพร มีรสสม (2555, น. 233) ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่สุดของการบริหารจัดการ
การศึกษานอกระบบโดยทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความ
เข้าใจในการทางาน มีคุณธรรมและมีความตั้งใจในการทางานอย่างเสียสละ ซึ่งทางองค์กรจะต้องจัด
สวัสดิการให้บุคลากรเหล่านี้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างขวัญและกาลังใจ ต้องให้บุคลากรทุก
คนต้องการขวัญและกาลังใจที่ดี มีการให้รางวัลแก่ผู้ที่ทางานไดประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมจาก
การแข่งขันกันทางาน รวมถึงมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาเพิ่มเติม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางานซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งสามารถนามาประยุกต์เป็นประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตในการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
เชาว์ โรจนแสง (2557, น. 397-407) การพั ฒ นาทรั พ ยกรมนุ ษ ย์ คื อ การส่ง เสริ ม ให้
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะในการทางานสูงยิ่งขึ้น การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยทัศนคติ และวิธีการทางานที่จะนาไปสู่ประสิทธิผลในการทางาน
การพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ มีความส าคัญต่อองค์กรอันเนื่องมาจากทรัพ ยกรมนุษ ย์เป็น
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ หรือความล้มเหลว องค์กรใดมีทรัพยากรที่
มีความรู้ความสามารถ จะทาให้องค์กรนั้นมีโอกาสที่จะจัดองค์กรให้มีประสิทธิผลได้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทุกองค์กรจึงต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถสูง ทันต่อ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจกล่าวถึงความสาคัญโดยสรุปได้ดังนี้
1. ช่ ว ยท าให้ ร ะบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ส มรรถภาพดี ยิ่ ง ขึ้ น และมี ก าร
ประสานงานกันมากขึ้น
2. ช่ ว ยท าให้ เ กิ ดการประหยั ด ลดความสิ้ นเปลื อ งในการใช้ท รั พ ยากรในการ
ปฏิบัติงาน
3. ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง
4. ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการให้คาแนะนาและสอนงาน
5. ช่วยกระตุ้นทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
6. ช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์มีโอกาสได้รับความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยี
สมคิด บางโม (2556, น. 156-157) การพัฒนาบุคลากรอาจจาแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ
ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และการพัฒนาตัวผู้บริหาร
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1. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
การพั ฒนาผู้ ใ ต้บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ นหน้า ที่อันจ าเป็น ประการหนึ่ งของผู้บังคั บบัญชา หรื อ
หัวหน้างาน ดังนั้นการเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมและถูกต้องจึงมีความสาคัญอยู่
เป็นอันมาก วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่นิยมมีหลายวิธีดังนี้ 1) ปฐมนิเทศสาหรับคนงานใหม่ 2)
การสอนงานเมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่ 3) มอบอานาจในการปฏิบัติงานเพื่อ ให้รู้จักรับ ผิดชอบ
ให้หัวหน้างานมีเวลาปรับปรุงงานและริเริ่มงานใหม่ 4) สับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ 5) หาพี่เลี้ยงให้ 6)
ให้ทาหน้าที่ผู้ช่วย 7) ให้รักษาการแทน 8) พาไปสังเกตการณ์ด้วยในบางโอกาส 9) ส่งไปศึกษาดู
งาน 10) ส่งไปประชุม สัมมนา และฝึกอบรม 11) ใช้การประชุมเจ้าหน้าที่ใ นหน่วยงานให้มาก 12)
ส่งเสริมให้มีบทบาทในองค์กรทางวิชาการ 13) ส่งเข้าประชุมเรื่องที่เกี่ยวกับงาน 14) จัดหาเอกสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานไว้ให้มีใช้เพียงพอ 15) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานให้มีพอใช้ทั่วถึง 16)
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคคลอย่างจริงใจ
2. การพัฒนาตัวผู้บริหาร
การพัฒนาตัวผู้บ ริหารเป็ นปัจจัย สาคัญยิ่ งในการพัฒนาบุคคลากร เพราะถ้าผู้บริหารไม่
พัฒนาตนเองเสียก่อนแล้ว การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาก็น่าจะไม่ได้ผล วิธีการพัฒนาตัวผู้บริหารที่
ก่อให้เกิดความสาเร็จในการปฏิบัติงานมีดังนี้ 1) มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์
2) แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดแบบกันเอง 3) ศึกษาหาความรู้จากเอกสารวิชาการต่างๆ 4) ติดตาม
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของงานทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงและที่
เกี่ ย วข้ อ ง 5) ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของเหตุ ก ารณ์ ภ ายในและภายนอกประเทศ โดยอาศั ย
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวชนอื่นๆ 6) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเมื่อมีโอกาส 7) เป็นผู้นา
อภิปรายและผู้บรรยายในบางโอกาส 8) เป็นสมาชิกขององค์กรทางวิชาการหรือองค์กรที่น่าสนใจ
อื่นๆ 9) หาโอกาสไปศึกษาและดูงานทั้งในและนอกประเทศเป็นครั้งคราว 10) คบหาสมาคมกับผู้รู้
บางท่าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถกล่าวได้เป็น 2 แนวทาง
1. การคัดเลือกจะต้องมีบุคคลที่เป็นแมวมอง (Scout) เช่น ทุกคนในองค์กรต้องเป็นแมว
มองหาคนเก่งๆ ตลอดเวลา กุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการสรรหาบุคลากรอย่างหนึ่งคือ
บรรดาผู้จัดการและพนักงานต้องมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรด้วย โดยพวกเขามักจะได้พบปะ
ติดต่อกับคนนอกองค์กรเป็นประจา ให้พวกเขาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่ท้าทายน่าสนใจของ
พวกเขา ให้เพื่อน คนรู้จัก ลูกค้าของพวกเขาฟัง นอกจากนี้คุณก็อาจชักจูงให้ลูกค้า ซัพพลายเออร์
อดีตพนักงานและคนที่ถูกแนะนามานั้นให้ช่วยมองหาคนให้กับบริษัทของคุณด้วยก็ได้ (People
Magazine, 2559) และการให้ค าปฏิญาณตนในการเข้า มาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ ของ
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ข้าราชการหรือบุคคลสาคัญ เช่น พระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เรา
จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2493 (กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา, 2559)
การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการดาเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงานเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบุค คลที่ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกั บความต้องการของหน่วยงานการบารุงรักษาการ
พัฒนาตลอดจนการให้พ้นจากงานเพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลโดยความพึง
พอใจของบุคคลในหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล เป็นหน้าที่ที่สาคัญขององค์กร เพื่อให้การใช้
ประโยชน์จากพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและ
ของพนักงานไปพร้อมกัน ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนสามารถดาเนินงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ (Dessler, 2004, p. 2) และกระบวนการจัดการบุคคลในองค์กร
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร และเพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดจนให้อยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว ทั้งนี้กิจกรรมสาคัญของการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพ ยากรมนุษ ย์ การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งและการ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร ค่าตอบแทน และ
การแรงงานสัมพันธ์ (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2556, น. 5)
2. การยอมรับในการบริหารจัดการที่ดีของสถาบัน โดยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วน
ราชการหรือสถาบันนั้นๆ มีการยึดถือและคงความดีและยอมรับในความสาเร็จที่ได้ยึดถือกันมาให้
คงอยู่ตลอดไป เช่ น "เครดิต ชื่อเสีย ง" คือการระบุถึงเจ้าของบทความ (ตัวจริง) ที่เป็นคนเขีย น
บทความคนแรก ไม่ใช่ผู้ที่นาเนื้อหานั้นมาโพสต์ แต่เป็นคนที่เขียนมันขึ้นมา การให้เครดิต เป็นการ
ยกย่ องเกีย รติให้แก่ผู้เขี ยนบทความนั้นๆ เป็นการขอบคุณส าหรับการอุทิศเวลาให้กั บการเขีย น
บทความ เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจ ฉะนั้น การให้เครดิตที่ผิด ย่อมทาให้ เจ้าของบทความที่
แท้จริง หายไปจากสิทธิ์การเป็นเจ้าของบทความ และตกไปเป็นของใครคนใหม่ ที่คัดลอกบทความ
เขาไปลง (Naruhodo 321 Directory Tech, 2559)
ดังนั้น การคัดเลือก สามารถจาแนกได้ดังนี้
1. ผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ยุติธรรม
2. ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กร
3. ผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
4. ผู้มีขวัญและกาลังใจที่จะก้าวหน้าต่อไปในองค์กร
5. ผู้มีความตั้งใจทางานให้ดีขึ้น
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6. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลและการฝึกอบรม สามารถจาแนกได้ดังนี้
1) ช่วยทาให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสรรถภาพดียิ่งขึ้น และมีการ
ประสานงานกันมากขึ้น
2) ช่วยทาให้เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรใน
การปฏิบัติงาน
3) ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง
4) ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการให้คาแนะนาและสอนงาน
5) ช่วยกระตุ้นทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6) ช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์มีโอกาสได้รับความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยี
สรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การคัดเลือกและการฝึกอบรมที่เป็นไปเพื่อ
การเรียนรู้ การบูรณาการของการฝึกอบรม และการพัฒนาองค์กรเพื่อที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยทัศนคติ และวิธีการทางานที่จะนาไปสู่ประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการการสอบ
4. แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
หลักธรรมาภิบาลหรือระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นการสร้างเงื่อนไขใน
การใช้อานาจ เพื่อให้การปกครองบ้านเมืองเป็นไปเพื่อความสุขของประชาชนและความสมานฉันท์
ของสังคมนั่นเอง (สมาน รังสิโยกฤษฏ์ , 2546, น. 12-13) คุณลักษณะของการบริหารราชการที่ดี
(Good Governance) หรือ “ธรรมาภิบาล” ที่เป็นสากลนั้นมีดังนี้
1. การมี ส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) คือ เป็นการบริหารราชการที่
ประชาชนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน (Equity)ไม่ว่าจะเป็น
โอกาสในการเข้าร่วมในทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยชอบธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเสรีนี้ รวมถึงการให้เสรีภาพ
แก่สื่อมวลชนและประชาชนในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะสาคัญประการ
หนึ่งที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมก็คือ การมีรูปแบบการปกครองและการบริหารงานที่กระจายอานาจ
(Decentralization)
2. การมีความสุจริตและโปร่งใส (Honesty Transparency) คือ เป็นการบริหารราชการที่มี
ความสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใส ซึ่ ง รวมถึ ง การมี ร ะเบีย บและการด าเนิ น งานที่ เ ปิ ด เผยตรงไปตรงมา
ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
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ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานกากับดูแลและประชาชนสามารถเข้า
ตรวจสอบและติดตามผลได้
3. การมีพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) คือเป็นการบริหารราชการที่มี
ความรับ ผิดชอบในภาระหน้า ที่ และบทบาทที่ มีต่อ สาธารณะชน โดยมีก ารจั ดองค์ก รหรือ การ
กาหนดกฎเกณฑ์ที่เน้นการดาเนินงานเพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มต่างๆในสังคมอย่างเป็น
ธรรมตามปกติ การที่จะมีพันธะความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นนี้ องค์กร หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้องพร้อ มและสามารถที่ จ ะถูก ตรวจสอบและวั ดผลการดาเนิน งานทั้งในเชิ งปริ มาณ คุณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรสาธารณะ
4. การมีกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เป็นการบริหารราชการที่มี
องค์ประกอบของผู้ที่เป็นรัฐบาลหรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรมเป็นที่ยอมรับ
ของคนในสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง แต่จะต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับจาก
ประชาชนว่า มีความสุจริต มีความเที่ยงธรรม และมีความสามารถที่จะบริหารประเทศ
5. การมีกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability) คือ
เป็นการบริหารราชการที่มีกรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคม ซึ่งกฎเกณฑ์ที่มีการบังคับใช้ สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน
ซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ สามารถที่จะคาดหวังและรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไรหรือไม่ เมื่อดาเนินการ
ตามกฎเกณฑ์ ข องสัง คม สิ่ง เหล่ า นี้ เป็ น การประกั นความมั่น คง ศรั ทธา และความเชื่ อมั่ นของ
ประชาชน
6. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) คือ เป็นการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการทางาน การจัดองค์กร การ
จัดสรรบุคคล และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีการดาเนินการและการ
ให้บริการประชาชนที่ใ ห้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและกระตุ้นการพัฒนาของสังคมทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ (บวรศักดิ์ อุวรรณโนและคณะ, 2554, น.
4-6) ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ ได้แก่
1. หลักนิติธรรม เป็นหลักที่ ถือเป็นกฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การ
ตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
สมาชิก ระบบกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรมที่ดีมีความเป็นธรรมและมีความชัดเจน มีระบบ
ลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้ง มีการบังคับใช้ที่คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะช่วยควบคุมการ
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ใช้อานาจของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไม่ ใ ห้ถูก ละเมิดโดยการใช้ อานาจรัฐ และจะเกิ ดผลในทางตรงกันข้ามหากกฎหมายและระบบ
ยุติธรรมอ่อนแอ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อกฎหมายและแพร่กระจาย
กว้า งขวางนาไปสู่ก ารทุ จริ ตในระดับการใช้ อานาจหน้ าที่อย่ า งไม่ ระมั ดระวั ง กระทบต่ อสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนและกระทบต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจ
2. หลักคุณธรรม เป็นการพัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต การบริหารจัดการที่ดีภาครัฐเป็นการบริหารที่ไม่เพียงแต่ใ ห้
ความสาคัญกับประสิทธิภาพ แต่ต้องให้ความสาคัญกับการดารงรักษาไว้ซึ่งหลักการอันถูกต้อง การ
ยึดถือระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงามทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่างๆ ใน
ระบบราชการจะเป็นปัจจัยกาหนดพฤติกรรมของข้าราชการและชี้นาวิธีการให้บริการแก่ประชาชน
ด้วย
3. หลักความโปร่งใส การทางานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้การทุจริต
คอร์รัปชั นและความด้อยประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลงดังนั้น ถ้าภาครัฐ
จัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและเปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้ในวิธีการและ
ขั้นตอนการทางาน ได้มีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการดาเนินงานจะส่งผลให้
ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการทางานและผลของงานมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม
และถือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ประชาชนมี
ความมั่นใจว่า ข้าราชการมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน
4. หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจ กระบวนการด าเนิ น การของโครงการ รวมถึ ง ได้ รั บ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่า งๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะต่างๆ ต่อการดาเนินงานที่มีผลต่อ
ชีวิต ความเป็ นอยู่ เพื่ อให้รัฐบาลนาไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้คาแนะนา
ปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตลอดจนควบคุมการดาเนินงานดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นการ
สื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับประชาชน
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสามัคคีในชาติในขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบนโยบายและการดาเนินงานของรัฐให้ดาเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
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5. หลักความคุ้มค่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม คานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทางานดังนั้นภาครัฐซึ่งยังคง
ฐานะเป็นแกนส าคัญในกระบวนการบริหารจัดการในการพั ฒนาประเทศและการให้บริก ารแก่
ประชาชน จึงอาจจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกการทางาน ให้คานึงถึงความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพมากขึ้น
6. หลักความสานึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนการทางานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิท ธิภาพ
การทางานให้ดีขึ้น ความสานึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ซึ่ง เปรียบเทีย บการบริหารจัดการที่ดีของบรรษั ทภิบาล (Corporate Governance) เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น ประชาชน พนักงาน ผู้จัดหาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกาหนดทิศทางและกากับดูแลผลการปฏิบติงานของบริษัท (Coulter, 2005, p. 17)
ซึ่งโครงสร้างและกระบวนการภายในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า คณะกรรมการ
สามารถประเมินผลงานของฝ่ายจัดการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิผล และสามารถมุ่ง
ไปสู่ความสัมฤทธิผลขององค์กร โดยผู้มี ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ที่ควรได้รับ
โดยไม่เบียดบังผลประโยชน์เป็นของใครผู้ใดผู้หนึ่ง
จริยธรรมในการจัดการกับธรรมาภิบาลเป็นองค์ประกอบที่ควบคู่กันไปในการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้บริหารที่ต้องปลูกฝังแนวคิดทางจริยธรรมให้เกิ ดกับทุกคน และ
ทุกระดับภายในองค์ก รธุรกิจ เพื่อให้เห็นว่าจริยธรรมเป็นคุณค่าของมนุษ ย์อย่างหนึ่งที่เป็นพลัง
ก่อให้เกิดความสาเร็จกับธุรกิจ (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556, น. 483) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
ระบบราชการ จะต้องให้ความสาคัญมากขึ้นต่อ การวัดมาตรฐานทางศีลธรรมของผู้สมัครมากยิ่งขึ้น
ราชการจะต้องให้ ความสาคัญและยอมลงทุนในการพัฒนาระบบการคัดเลือกให้มากยิ่งขึ้น (กระมล
ทองธรรมชาติ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2547, น. 202) ซึ่งตารวจภูธรภาค 7 จะต้องมีหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ทั้ง 6 ประการ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันการ
ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอื้ออานวยให้เกิดการรับผิดชอบ การ
ทางานอย่างไม่หยุดยั้ง การมีแผนสารองการติดตามประเมินผลการทางานเนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ใช้
อานาจหน้าที่ใ นการบริ หารจัดการกิจการของรัฐในทุกระดับ ดังนั้น จึงต้องสร้างเครื่องมือและ
วัฒนธรรมสานึกรับผิดชอบให้เกิดแก่ข้าราชการอย่างกว้างขวางความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้
จะเป็ น การตรวจสอบและควบคุ มพฤติ ก รรมของข้ าราชการให้รับผิด ชอบต่ อภารกิ จ ต่ อสังคม
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับ
ผลดี ผ ลเสี ย จากการกระท าของตนเอง ซึ่ ง จ าเป็ น จะต้ อ งตั้ ง จุ ด มุ่ ง หมายไปที่ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ
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ประชาชนโดยส่วนรวม ควรหาแนวทางในการกาหนดการบริหารจัดการที่ใช้ปัจจัยการจัดการต่างๆ
หรือทรัพยากรการจัดการมาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิ ดประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการของ กองบัญชาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (2559, น. 14) แนวทางการ
ดาเนินงานดังนี้
1. บูรณาการปฏิบัติและสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์และ
จูงใจให้บุคคลที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความศรัทธา สนใจเข้ามาสมัครรับการสรรหา
และคัดเลือกเป็นข้าราชการตารวจ
2. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง อย่า งแท้ จริง โดยยึด หลักการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความ บริสุทธิ์ ยุติธ รรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. สร้าง กาหนด ตรวจสอบ ประเมิน พัฒนาปรับปรุงวิธีการ และกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติให้ทันสมัยและเป็น
มาตรฐานสากล
4. ลดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารสมั ค รเข้ า รั บ การสอบแข่ ง ขั น และคั ด เลื อ กเพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ให้บริการที่มีคุณภาพกับประชาชนผู้ขอรับบริการ และข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
5. จัดทาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซด์ของกองการสอบ ติดป้ายประชาสัมพันธ์, จัดทาแผ่นพับหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น
ส านั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ต ระหนั ก ถึ งการคั ด สรรบุ ค ลากร ที่ ต้ อ งการสมั ค รเข้ า รั บ
ราชการตารวจโดยจัดให้มีระบบการสอบคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนาย
สิบตารวจ ซึ่งจะนาไปสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนโดยต้องการให้ได้คนที่มีคุณภาพและมี
คุณธรรม จริยธรรมเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ เจ้าหน้าที่ตารวจจราจร เจ้าหน้าที่ตารวจรับแจ้งเหตุต่างๆ
และมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานของตารวจภูธรภาค 7 เป็นองค์กรหนึ่ง
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตารวจ
โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม ตรวจสอบได้ ดัง ปัจจั ย ธรรมาภิ บาล ของการส่ง เสริ มธรรมาภิ บาลองค์ก ร
กรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานครมีความจาเป็นในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ การวางหลัก
กฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้จริง ส่งเสริมจริยธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบทั้ง
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ฝ่ายข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจากรุงเทพมหานคร (เกษมวงศ์ พิศาลธนวงศ์ , 2555, น.
192) การบริหารกิจการบ้ านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่
ประการที่หนึ่ง หลักนิติธ รรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูก ต้อง เป็นธรรม การบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย การกาหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
โดยคานึงถึงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก ประการที่สอง หลักคุณธรรม หมายถึง การยึด
มั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คน
ไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
ประการที่สาม หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส ประการที่สี่ หลักความมี
ส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ หรืออื่นๆ ประการที่ห้า หลักความรับผิด หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่
ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลดีและ
เสียจากการกระทาของตน และประการที่หก หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด
ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551, น. 128-133)
ดังนั้น หลักธรรมาภิบาลของผู้ควบคุมการสอบ สามารถจาแนกได้ดังนี้
1. การปฏิบัติตามขั้นตอนในการสอบอย่างเปิดเผย
2. ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ
3. มีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
6. มีหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานสามารถจาแนกได้ดังนี้
1. ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการสอบอย่างเปิดเผย
2. ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ
3. ตารวจภูธรภาค 7 มีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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4. ตารวจภูธรภาค 7 มีความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบ
5. ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
6. ตารวจภูธรภาค 7 มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างดี
สรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การดาเนินงานด้วยความความโปร่งใส ของผู้ควบคุม
การสอบและหน่วยงานตารวตภูธรภาค 7 ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการการสอบ
2.3 แนวคิดประสิทธิผล (Effective)
ความสาเร็จในการป้องกันการทุจริตการสอบ สามารถวัดจากประสิทธิผล ดังที่จะกล่าว
ต่ อ ไปนี้ ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ล (Effective) กั น อย่ า งแพร่ ห ลายและมี ก ารนิ ย าม
ความหมายแตกต่างกัน โดยมีการใช้หลักเกณฑ์มาประกอบกัน โดยมีผู้ให้ความหมายหรือคานิยาม
ต่างๆ กัน ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน 2556, น. 713) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น
อรุณ รักธรรม (2545, น. 12) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถขององค์กรที่
จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
องค์ ก ร (Integration) ประการที่ ส อง การปรั บ ตั ว ขององค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
(Adaptability) ประการที่สาม การปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับสังคม (Social Relevance)
และประการที่สี่ ผลผลิตขององค์กร (Productivity)
พิมลจรรย์ นามวัฒน์ (2557, น. 17) กล่าวไว้ว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงความ
สามารถขององค์กรในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่กาหนด
ประสิทธิผลเน้นการบริหารระยะยาวและต่อเนื่อง เช่น ประสิทธิผลเบื้องต้นขององค์กรทุกองค์กร
คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และยังคงปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ได้ต่อไป
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่ดาเนินโครงการหรืองานอย่างหนึ่ง อย่างใด
แล้ว และปรากฏว่าผลเกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลผลิต (Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใด
ที่เป็ นเป้ า หมายหรือวัตถุป ระสงค์ ที่ก าหนดไว้ มีก ารใช้ทรัพ ยากร (Resource) หรือปัจจัย นาเข้า
(Input) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนาเข้ามาดาเนินการในโครงการหรืองานใดน้อย
ที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ การดาเนินโครงการนั้น
จะมีป ระสิทธิผลสูงสุด โดยพยายามให้มีค่าใช้จ่ายต่าสุดและสามารถตอบสนองเป้าหมายตามที่
ต้องการได้ (อเนก ณ นคร, 2538, น. 8-9)
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การบริหารจัดการให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมใน
สภาพปัจจุบันคาดหวังให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขของความจากัดของทรัพยากร
ประสิท ธิผล จึงเป็นการวัดในแง่ ของ “การบรรลุถึงเป้าหมายภายใต้ทรัพยากรซึ่ งมีจากัด ดังนั้น
ความหมายของการปฏิบัติงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลจึงเน้นประเด็นสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ
1. การบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ต้ อ งการเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิผล
2. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จาเป็นแต่ไม่เพียงพอสาหรับ การ
มีประสิทธิผลดังนั้น การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-ประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐจะต้องประกอบไปด้วยสองส่วน คือ การวิเคราะห์ประสิทธิผล
(Effectiveness Analysis) - (Value) ของผลที่จะต้องถูกเลือกไปปฏิบัตินั้นมีคุณประโยชน์ต่อสังคม
สูงกว่าค่าใช้จ่าย ประโยชน์ดังกล่าวอาจเป็นผลผลิตทางกายภาพ (Physical Output) หรือสินค้า
บริการหรือประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ความมั่นคง ความงดงามของทัศนียภาพหรือความเป็นธรรม
ทางสังคม การประเมินคุณค่าของสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นผลได้จากโครงการสาธารณะขึ้นอยู่กับ
ความเต็มใจของประชาชนแต่ละคนในการเสียใช้จ่ายทางอ้อมโดยการเสียภาษีอากรสาหรับสินค้า
และบริก ารดัง กล่า ว “ถ้า คุ ณค่ า ของผลประโยชน์ที่จะได้จากโครงการมีต่อบุคคลในสังคมโดย
ส่วนรวมแล้วมีมากกว่าค่าทรัพยากรที่จะใช้ในการบริหารโครงการ โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นที่พึง
ปรารถนาของสังคม” (ภรณี มหานนท์, 2549, น. 116-117)
ความร่วมมือทุกภาคส่วนมีความสาคัญอย่างยิ่ง ผู้บริหารต้องประยุกต์หลักการของการ
บริหารยุคใหม่ (New Management System) หลักคุณธรรมจริยธรรม (Code of Conducts) หลักธรร
มาภิบาล(Good Governance) มาบูรณาการเป็นตัวแบบในการบริหารการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (วรรณนภา วามานนท์, 2550) รูปแบบที่ทาให้เกิดการทุจริต (จินตนา พลอย
ภัทรภิญโญ, 2554) การกาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
(ญาดา กาศยปนันท์, 2554) ประสิทธิผลการจัดการความรู้ (ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์, 2556) สิ่งเหล่านี้
เป็นกระบวนการที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Schermerhorn, 2008)
ดังนั้น การบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ สามารถจาแนกได้ดังนี้
1. มีการวางแผนหรือกาหนดกิจกรรมที่จะทาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. กาหนดวิธีการให้ข้าราชการตารวจเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ
3. มีการจัดลาดับความสาคัญของการบริหารจัดการสอบไว้อย่างชัดเจน
4. มุ่งให้เกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการ
สอบ
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5. มีการปฏิบัติงานร่วมกันโดยทางานเป็นทีม
6. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้
สรุปได้ว่า ประสิทธิผล (Effective) หมายถึง ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กาหนด
ไว้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบและการดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์
ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั นการทุ จริ ต การสอบ สามารถสรุ ป ความหมายได้ ดั งนี้ คื อ การ
ดาเนินการสอบที่ไม่มีการทุจริตเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมโดยยับยั้งการโกงในการสอบได้
2.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Byrne (1999) ศึกษา คุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร; การให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคสาหรับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดย่อม (The Value of Human Resource
Development to an Organization; Providing Technical Assistance to Small Manufacturing
Companies) พบว่า การควบคุม พฤติกรรม การฝึกอบรม และการพัฒนาประสบการณ์ ที่มุ่งเน้นการ
ให้ความช่วยเหลือกับวิธีการแบบองค์รวมสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าได้มากขึ้น
Waziri (2011) ศึกษาความเข้มแข็งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ประเทศไนจีเรีย (Strengthening of Anti Corruption Commissions and Laws in Nigeria) พบว่า การ
บังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ทา
ให้บทบาทของกฎหมายการให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตได้
Ainsworth (2011) ศึกษาเทคโนโลยีสามารถแก้ไขการทุจริต (Technology Can Solve
MTIC Fraud – VLN, RTvat, D-VAT certification) พบว่า เทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาการทุจริต
เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ อย่างมีประสิทธิผล
Richins (2014) ศึกษาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น (Preventing Corportate Fraud)
พบว่าการป้องกันการทุจริตในบางกรณีต้องมีก ารเพิ่มบทลงโทษให้ หนักขึ้นและบุคลากรต้องมี
จริยธรรมจึงจะทาให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิผลมากขึ้น
Amare (2014) ศึกษาความท้าทายและการปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ:
หลักฐานจากสานักงานรัฐของภูมิภาคที่ได้รับคัดเลือกในเขตภูมิภาค Tigray ประเทศเอธิโอเปีย
(Human Resource Development Practices and Challenges in Public Sector: Evidence from
Selected Regional Public Sector Bureaus in Tigray Regional State, Ethiopia) พบว่าพนักงานมี
ความตระหนักที่ดีต่อแนวคิด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับในการ
ฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน และการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์กร และการประเมิน ผล
การปฏิบัติงานตามแนวความคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ เกณฑ์การปฏิบัติงาน และ
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การให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางด้ า นเทคนิ ค และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างยั่งยืน มากขึ้น
อรรธนิศา สายบัว (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ า มาใช้ ต ามนโยบายการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ของต ารวจ สั ง กั ด กองบั ญ ชาการ
ตารวจภูธรภาค 7 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ตารวจสังกัดกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7 มีการยอมรับทุกขั้นการยอมรับระดับ
มาก
ณัฎฐ์ อาสนสุวรรณ (2550) การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี พบว่าความ
ต้องการ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดราชบุรี เป็นอย่างมาก
ธนะศักดิ์ พรมจันทร์ (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบริหารกับประสิทธิผลของ
การจัดการศึ กษาโรงเรีย นเอกชน สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาสิงห์บุรี พบว่า ปัจจัย การ
บริหารโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านบุคคลและ
กลุ่มบุคคลในโรงเรียน ด้านการสนับสนุนของชุมชน ด้านภาระงานและเทคโนโลยี และด้านการจัด
องค์กร
วรรณนภา วามานนท์ (2550) ศึกษาการบริหารการปราบปรามการทุจริตระดับชาติของ
ประเทศไทย: การศึกษาบทบาท ระบบและการบริหาร ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริตแห่ง ชาติ พบว่า ต้อ งใช้ เทคโนโลยี เ พิ่ มเติม เช่ น การเชื่ อมโยงข้อ มูล จากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงระบบราชการภาครัฐให้มีช่องว่างในการเกิดการทุจริตน้อยที่สุด และมิติ
ทางกฎหมาย เช่น หามาตรการสังคมลงโทษผู้ทุจริตควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย มีการปฏิรูป
วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคมใหม่ สร้างจิตสานึกให้เยาวชนรั งเกียจการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรที่ยึดถือแนวทางธรรมาธิบาลให้เข้มข้นขึ้น
อรนุช หงวนไธสง (2551) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการทุจริตในการสอบของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการจัดการในห้องสอบมีอิทธิ พล
มากที่สุด
กรองกาญจน์ วิวัฒน์วิศวกร (2554) ศึกษาระยะห่างระหว่างโต๊ะสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต
โดยใช้การแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วกับความแม่นยา พบว่าปัจจัยระยะห่างกระดาษคาตอบและ
เวลาในการมองข้ อ สอบมี ผ ลต่ อ ความผิ ด พลาดในการลอกข้ อ สอบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ และ
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ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดพลาดในการลอกข้อสอบกับดัชนีความยากของงาน สามารถอธิบาย
ถึงความสามารถในการลอกข้อสอบ ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประกอบการวางผังโต๊ะสอบหรือ
กาหนดจานวนผู้คุมสอบ
กิตติมา บูชา (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลต่อการบริหารงานของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า ปัจจัยต่างๆ ใน
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
สิ่ง แวดล้ อม ปั จ จัย ด้า นเทคโนโลยี ปัจ จัย ด้า นภาวะผู้น า ปั จจั ย ด้ านวั ฒนธรรม ปั จ จัย ด้า นแผน
ยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านโครงสร้าง และปัจจัยด้านการควบคุมองค์กร โดย
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาและด้านทรัพยากรบุคคล และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
จิน ตนา พลอยภัท รภิญ โญ (2554) ศึ ก ษาปั จ จัย เอื้อ ที่ ท าให้ เกิ ด การทุ จริ ต ต่ อหน้ าที่ ข อง
บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การบริหารจัดการขององค์กรในการป้องกันการทุจริต
ด้วยการมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยหน่วยงานต้องมี
มาตรการ หรือแผนการดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น การรักษากฎ ระเบียบ การปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและวินัย
ญาดา กาศยปนันท์ (2554) ศึกษาการกาหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของไทย พบว่า ประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการกาหนดมาตรการทางกฏหมายเพื่อ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย จะทาให้เห็น
ผลลัพธ์ที่สาคัญอันเป็นประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น หน่วยข่าวกรองทาง
การเงินของรัฐในประเทศไทยคือสานัก งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเส้นทางทาธุรกรรมอันเป็นการยักย้าย โอน
ถ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดจนทราบถึงเครือข่ายทั้งหมดของกลุ่มผู้
ทุจริตและทราบถึงจุดหมายปลายทางของเงินและทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งจะทาให้รัฐสามารถติดตาม
ริบทรัพย์สินดังกล่าวและนากลับคืนสู่แผ่นดินได้
ภัช ราพร มี รสสม (2555) ศึก ษาการบริ หารจั ดการการศึ ก ษานอกระบบที่ มีคุ ณภาพใน
ประเทศไทย พบว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่สุดของการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ
โดยทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความเข้าใจในการทางาน มี
คุณธรรมและมีความตั้งใจในการทางานอย่างเสียสละ ซึ่งทางองค์กรจะต้องจัดสวัสดิการให้บุคลากร
เหล่านี้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างขวัญและกาลังใจ ต้องให้บุคลากรทุกคนต้องการขวัญและ
กาลังใจที่ดี มีการให้รางวัลแก่ผู้ที่ทางานไดประสบความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมจากการแข่งขันกันทางาน
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนจากแนวคิดและกรณีศึกษาของตารวจภูธรภาค 7 ที่
มีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ ในการดาเนินงานที่มีการบริหารจัดการสอบ โดยมีกระบวนการที่เป็นปัจจัยสาคัญ
ดังนี้ (1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (2) การจัดการเทคโนโลยี (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(4) หลักธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยการบริหารจัดการการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สาหรับตัวแปรตามได้พัฒนามาจากแนวคิดเรื่องประสิทธิผล
จานวน 2 ด้าน คือ (1) การบรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (2) ความพึงพอใจในด้านการ
ป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ
มิติด้านการบริหารจัดการการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบของตารวจภูธรภาค 7
1. ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
1.1 การบรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.2 ความพึงพอใจในด้านการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
2. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3. การจัดการเทคโนโลยี
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. หลักธรรมาภิบาล
ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ
คาอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ” ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้ อง โดยเน้นไปที่ การบริ หารจั ดการที่มี ประสิทธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้ าเป็ น
นักเรียนนายสิบตารวจใน 5 มิติ คือ
ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การสอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ เป็ น การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของส านักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งนักเรียนนายสิบตารวจเป็นไปอย่างเป็นระบบโดย

46

ยึดหลักการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่ง
ประสิทธิผลตามกรอบแนวคิดจะประกอบไปด้วย 2 ด้าน โดยแต่ละด้านจะมีตัวชี้วัดประสิทธิผลของ
การป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 ทั้งในมิติ ของการ
ป้องกันการทุจริตการสอบ ทาให้ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ของตารวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย
1) การบรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) ความพึงพอใจในด้านการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
กฎหมายและระเบี ยบข้อ บั งคั บ หมายถึง ระเบีย บข้อปฏิ บัติและข้อห้ามของผู้เ ข้า สอบ
ข้อเขียนเพื่อการสอบคัดเลือกหรือแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนีย บั ตรวิชาชีพ หรือเทีย บเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนัก เรีย นนายสิบ
ตารวจ
การจัดการเทคโนโลยี หมายถึง การทางานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการ
บริหารจัดการ การประยุ ก ต์เอาความรู้ทางด้า นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ใ ห้เกิ ด
ประโยชน์ในการตรวจจับและป้องกันการทุจริตในการสอบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การคัดเลือกและการฝึกอบรมที่ส่งเสริมข้าราชการ
ตารวจให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยทัศนคติ และวิธีการทางานที่จะนาไปสู่ประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการการสอบ
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การดาเนินงานด้วยความความโปร่งใส ของผู้ควบคุมการสอบ
และหน่วยงานตารวจภูธรภาค 7 ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการการสอบ
เมื่อได้ผลสรุปของวิธิวิจัยเชิงคุณภาพจึงนาผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักธรรมาภิบาล
ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณ

ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
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2.6 สมมติฐาน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
สมมติฐานที่ 2 การจัดการเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
สมมติฐานที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
สมมติฐานที่ 4 หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
2.7 คาอธิบายสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ
ความหมาย
กฏหมายเป็นระเบียบ ข้อบังคับ ที่บุคลากรต้องถือปฏิบัติเพื่อควบคุมกากับภายในองค์กรจะ
ส่งผลให้ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบมากยิ่งขึ้น
เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น
กฎหมายเป็นการควบคุมในการกากับและตรวจสอบบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
ส่งผลให้ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบมากยิ่งขึ้น
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่สนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
การสอบมีแนวคิดทฤษฎีมารองรับดังนี้ ญาดา กาศยปนันท์ (2554) และWaziri (2011) อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า แนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต,
การควบคุม ติดตาม และกากับดูแล เพื่อไม่ให้เกิดการกระทาความผิดมาจากการไม่รู้กฎระเบียบ
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ข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง, การป้องกันการทุจริตในบางกรณีต้องมีการ
เพิ่ ม บทลงโทษให้ ห นั ก ขึ้ น และบุ ค ลากรต้ อ งมี จ ริ ย ธรรมจึ ง จะท าให้ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ทาให้บทบาทของกฎหมายการให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อความ
โปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตได้
สมมติฐานที่ 2
การจัดการเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ
ความหมาย
การบริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นปัจจัย ที่สาคัญในการปฏิบัติงาน การที่ทุก คนมีความ
ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้การจัดการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น
การมีการจัดการเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสม สามารถบริหารจัดการในการสอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบได้มากยิ่งขึ้น
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่สนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีกับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ
มีแนวคิดทฤษฎีมารองรับดังนี้ Schermerhorn (2008); ธวัฒน์ชัย ขาวิจิตราภรณ์ (2558); วรรณนภา
วามานนท์ (2550); Ainsworth (2011); อรรธนิศา สายบัว (2549) และณัฎฐ์ อาสนสุวรรณ (2550)
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กระบวนการที่จะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร, การตรวจหาสิ่ง
แปลกปลอมประเภทโลหะในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องตรวจจับโลหะในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอม
หรือสิ่งปลอมปนประเภทโลหะในสินค้าและวัตถุดิบ กระบวนการตรวจสอบนี้ยังมีผลกระทบ
โดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการควบคุ ม อั น ตราย ณ จุ ด ควบคุ ม วิ ก ฤต, การระดมสมองจาก
นักวิชาการประชาชาหรือนักบริหารมืออาชีพ เข้ามาช่วยหาวิธีการในมิติใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากมิติ
ทางกฎหมายและอาจต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในยุคโลกาภิวัตน์ โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อ
บริหารการทุจริต, เทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการใช้โทรศัพย์มือถือ อย่างมี
ประสิทธิภาพ, การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยา
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เสพติดของตารวจ สังกัดกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ป้องกั นและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ, การใช้เทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ใ นการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สมมติฐานที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ
ความหมาย
การพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ที่เ ป็นคนดี มากเพี ย งใดยิ่ งจะส่งผลให้เกิ ดประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตมากขึ้นเพียงนั้น
เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะจูงใจให้คนในองค์กรปฏิบัติตาม ยิ่งมีคนดีมาก ยิ่งจูงใจคน
ในองค์กรได้มากส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบได้มากยิ่งขึ้น
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่สนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ
มีแนวคิดทฤษฎีมารองรับดังนี้ พัชราภร มีรสสม (2555); Amare (2014) และByrne (1999) อาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่สุดของการบริหารจัดการโดยทรัพยากรบุคคลจะต้อง
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความเข้าใจในการทางาน มีคุณธรรมและมีความตั้งใจ
ในการทางานอย่างเสียสละ, พนักงานมีความตระหนักที่ดีต่อแนวคิด และพนักงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับในการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
พนักงานที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกับวิธีการแบบมีค่านิยมร่วมมากขึ้น
สมมติฐานที่ 4
หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย
สิบตารวจ
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ความหมาย
หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะส่งผลให้การจัดการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น
หลัก ธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถบริหารจัดการในการสอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ส่งผลต่อประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบได้มากยิ่งขึ้น
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่สนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบมี
แนวคิ ดทฤษฎี มารองรับดั งนี้ กระมล ทองธรรมชาติ และพรศัก ดิ์ ผ่องแผ้ว (2547); สมาน รัง สิ
โยกฤษฏ์ (2546); วิภาส ทองสุทธิ์ (2551); บวรศักดิ์ อุวรรณโนและคณะ (2554); จินตนา พลอยภัทร
ภิญโย (2554) และ บุญฑวรรณ วิงวอน (2556) อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการของ
องค์กรในการป้องกันการทุจริต ด้วยการมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยหน่วยงานต้องมีมาตรการ หรือแผนการดาเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการ
ป้ องกั นการทุ จริ ตการสอบเข้ า เป็ นนั ก เรี ย นนายสิบต ารวจ ต ารวจภู ธ รภาค 7 ส านั ก งานตารวจ
แห่งชาติ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ ต ารวจภู ธ รภาค 7 ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ และ 3) ใช้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจในประเทศไทย ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้
3.1 สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
3.2 รูปแบบและขั้นตอนการวิจัย
3.3 บุคคลผู้ให้ข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
ตารวจภูธรภาค 7
3.2 รูปแบบการวิจัย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยการใช้ข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นข้อมูลและนาไปเป็น
กรอบเพื่อหาสาระการจัดเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการวิจัยดังนี้
3.2.1 ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)
โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
ต่างๆ รายงานการวิจัย และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกการบริหารจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 ซึ่งเป็นการ
รวบรวมทั้งข้อมูลระดับปฐมภูมิ และระดับทุติยภูมิ แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์เป็นกรอบ
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แนวคิดในการวิจัย และนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับความคิดเห็นสาหรับการพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.2.2 ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการพั ฒนากรอบแนวคิดให้เป็นแบบสัมภาษณ์สาหรั บการวิจัยเชิงคุณภาพ และมี
ประเด็ น ค าถามแบบโครงสร้ า งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ตรงวั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามแนวทางดังนี้
1) การสังเกตการณ์ (Observation) เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่แท้จริงในการดาเนินงานของ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยใช้เทคนิคการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Informal Observation) และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ร่วมกัน โดยใช้ช่วงที่มีการประชุม
ประจาเดือนของส่วนราชการ และชุมชน รวมถึงการประชุมของหน่วยงานตารวจ
2) การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร
ระดับนโยบาย และผู้ปฏิบัติ รวมถึงผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้รายละเอียดในกรณีศึกษาได้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติตามกรอบแนวคิด โดยสัมภาษณ์แบบสองทางเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
และเชื่อมโยงกันในแต่ละประเด็นในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน โดยผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์ที
ละประเด็นตามโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และเมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นจบ ผู้วิจัยจะสรุป
ประเด็นสัมภาษณ์เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมและเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากใน
การสัมภาษณ์
3.2.3 ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เพื่อศึกษาข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ของข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพื่ อให้ ได้ข้ อมู ลตามกรอบแนวคิด และยื นยั นความหนักแน่น จึง ใช้วิธีวิจัย เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขโดยจัดแบ่งตัวเลขเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทตัวแปร
เหตุ และประเภทตั ว แปรผล เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
คณิตศาสตร์
3.3 บุคคลผู้ให้ข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ประชากร
ประชากรที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ จานวน 329 คน เพื่อให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
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3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากข้าราชการตารวจ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ จานวน 329 คน(คาสั่ง กอง
อานวยการสอบ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ที่ 82/2558, 2558) โดยผู้วิจัยจะทาการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) ตามแต่กรณี
และความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสาหรับการวิจัย และได้กรอบแนวคิด
การวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
2) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
2.1 ประชากร
ประชากรที่ นามาใช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ น ข้ า ราชการต ารวจที่ เกี่ ย วข้องกั บ การ
บริห ารจัด การสอบ เพื่ อให้ ข้ อ มู ล ตามวัต ถุป ระสงค์ ก ารวิ จัย ประกอบด้วย คณะกรรมการกอง
อานวยการสอบข้อเขียน
1) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลคือข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสอบได้แก่
คณะกรรมการกองอานวยการสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นทิศทางของนโยบายและแนวทางสาหรับ
การแก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นาการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ตการสอบเข้ า เป็น นั ก เรี ย นนายสิบ ต ารวจให้
บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิผลต่อไป
1.1) เกณฑ์การคัดเลือก
1.1.1) เป็นคณะกรรมการกองอานวยการสอบข้อเขียนของตารวจภูธรภาค 7
1.1.2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสอบของ
ตารวจภูธรภาค 7
1.2) ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการบริหารจัดการสอบของตารวจภูธร
ภาค 7 จานวน 30 คน (รายชื่อในภาคผนวก)
เพื่ อ พั ฒ นาและยื น ยั น กรอบแนวคิ ดที่ เหมาะสมกั บการวิ จั ย ด้ วยแบบสั มภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกและตรงวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บ
ข้อมูล เชิงคุ ณภาพ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลรายบุคคล (Interview) จากกลุ่มตัวอย่างนี้ การวิจัยเชิง
คุณภาพเรื่องนี้ เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักที่
คัดเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง จานวน 30 คน ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล ทางด้านการ
บริหารจัดการสอบ จานวน 30 คน
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1. การทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ มาจากความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลส่วนมาก
มีรูปแบบดังนี้ (1) ทุจริตโดยการลอกคาตอบจากผู้ให้ลอกคาตอบ (2) ข้อสอบรั่ว ,ทุจริตโดยการส่ง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ,การทุจริตการสอบคัดเลือกด้วยการลักลอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รับส่ง
สัญญาณเข้าไปในห้องสอบ (3) ทุจริตโดยการสอบแทน (4) การทุจริตโดยส่งพวกพร้อมกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในห้องสอบทาการเฉลยข้อสอบและส่งสัญญาณจากมาจากห้องสอบ เข้าศูนย์
ก่ อนจะส่ง เอสเอ็ ม เอส ให้ กั บ เครื อข่ ายที่ เข้ าสอบรั บสั ญญาณผ่ านอุ ปกรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ
โทรศัพท์ที่แอบซุกซ่อนไว้ในตัว (5) ทุจริตโดยการซ่อนข้อมูลติดตัว (6) การทุจริตการสอบโดย
ติวเตอร์ หรืออาจารย์ผู้ออกข้อสอบได้นาข้อสอบมาขาย หรือแนะนาว่า สามารถช่วยเหลือเรื่องการ
สอบ (7) ซื้อตัวนักโปรแกรมเมอร์เพื่อให้รันเลขรหัสประจาตัวสอบให้อยู่ใกล้กันเพื่อลอกคาตอบ,
ผู้ควบคุมการสอบหย่อนยานในการควบคุมการสอบ (8) การทุจริตโดยส่งผู้สอบเข้าไปในห้องสอบ
แบ่งหน้าที่เฉลยคาตอบ ลงบนยางลบหรืออุปกรณ์ที่หาได้ ทาที ขอเข้าห้องน้า สบโอกาส ก็จะโยน
คาเฉลยให้กับพวก (9) เปลี่ยนกระดาษคาตอบและซื้อตัวผู้ควบคุมการสอบให้ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ในการควบคุมการสอบ (10) ซื้อผู้ตรวจข้อสอบให้เอื้ออานวยกับตัวเอง (11) ตัวข้อสอบที่มี
ปัญหา (12) ข้อสอบที่เอื้ออานวยต่อผู้สอบ,การปลอมแปลงเอกสาร โดยการทาข้อสอบขึ้นมาใหม่
,ซื้อตัวนักโปรแกรมเมอร์เพื่อให้เพิ่มคะแนนแก่ผู้เข้าสอบให้ได้คะแนนมากขึ้นและเป็นผู้ที่สอบผ่าน
และการทุจริตโดยผู้ควบคุมการสอบเฉลยปัญหาข้อสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ
2. แนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ มาจากความ
คิดเห็นผู้ให้ข้อมูลส่วนมาก มีรูปแบบดังนี้ (1) การใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการสอบมา
ป้องกันการทุจริต โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนและเพิ่มโทษให้หนักขึ้น (2) การจัดการ
เทคโนโลยี โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรวจจับการทุจริตการสอบ เช่นเครื่องตัดสัญญาณที่มี
ระบบทันสมั ย ที่สุด เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดิ นผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ เครื่อง
รบกวนสัญญาณที่มีระบบที่ทันสมัยที่สุด (3) หลักธรรมาภิบาล เช่น ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้อง
การสอบและหน่วยงานมีความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ และ(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เช่น ฝึกอบรมผู้ควบคุมการสอบให้มีความรู้ความชานาญ รู้เท่าทันกลอุบายต่างๆ ในการทุจริต
เพราะฉะนั้นการป้องกันการทุจริต มีขบวนการที่เป็นรูปแบบ ดังนี้
1. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มาบังคับใช้จากกรณีศึกษา (ภาคผนวก) การทุจริตของผู้
ควบคุมการสอบหรือการแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรวจข้อสอบผิดพลาดเพื่อให้บุคคลหนึ่ ง
สอบได้ จึงเห็นควรเพิ่มโทษหรือแก้ไขกฎหมายให้มีโทษหนักยิ่งขึ้น
2. การจัดการเทคโนโลยี มาช่วยป้องกันการกระทาความผิดจากกรณีศึกษา (ภาคผนวก)
การทุจริตโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมให้มีความรู้ความชานาญในการคบคุมการสอบ จาก
กรณีศึกษา (ภาคผนวก) การคัดเลือกบุคคลการมาควบคุมการสอบหรือการให้ความรู้เพื่อให้ทันต่อ
กลโกงที่ผู้เข้าสอบนามาใช้ในห้องสอบ
4. หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้จาก
กรณีศึกษา (ภาคผนวก) การทุจริตการสอบของนักศึกษา องค์กรและบุคลากรจักต้องมีความบริสุทธิ์
ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างระบบจริยธรรมและจรรยาบรรณให้แข็งแรงและเป็น
ที่ยอมรับในสังคมและยั่งยืน
เมื่อได้ผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นมิติเพื่อ
กาหนดเป็นแนวทางจัดทาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างต่อไป โดยสาภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
10 คน โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลคือข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสอบได้แก่
คณะกรรมการกองอานวยการสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นทิศทางของนโยบายและแนวทางสาหรับ
การแก้ ไ ขปั ญ หา และพั ฒ นาการป้อ งกั น การทุ จ ริ ตการสอบเข้ า เป็น นั ก เรี ย นนายสิบ ต ารวจให้
บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิผลต่อไป
1.1) เกณฑ์การคัดเลือก
1.1.1) เป็นคณะกรรมการกองอานวยการสอบข้อเขียนของตารวจภูธรภาค 7
1.1.2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสอบของ
ตารวจภูธรภาค 7 เป็นอย่างดี
1.1.3) เป็นผู้ที่มีอานาจตัดสินใจในการกาหนดแนวทางและดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการสอบของตารวจภูธรภาค 7
1.1.4) เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์การตรวจสอบและกากับดูแลการบริหารจัดการ
สอบของตารวจภูธรภาค 7
1.1.5 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารระบบ
สารสนเทศ
1.2) ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการบริหารจัดการสอบในการให้ข้อมูล
ในการบริหารจัดการสอบของตารวจภูธรภาค 7 จานวน 10 คน (รายชื่อในภาคผนวก)
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในเชิง
ลึ ก และแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเชิ ง ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบของตารวจภูธรภาค 7
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการสอบเข้ าเป็ นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 จะพิจารณาจาก ผู้ให้ข้อมู ลมี
ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ซึ่งผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ด้วยคาถามปลายเปิด
2) การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยครั้งนี้กาหนดให้ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงด้านการบริหารจัดการสอบ
เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ จากค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง กองอ านวยการสอบข้ อ เขี ย นการสอบคั ด เลื อ ก
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ รวมจานวน 329 คน
2.1) ผู้วิจัยจึงเลือกประชากรทั้งหมดที่เกี่ย วข้องกับการบริหารจัดการสอบ
จานวน 329 คน เพื่อไม่ให้ซ้ากับผู้ให้ข้อมูลระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จานวน 10 คน
ผู้ วิ จั ย ค านวณหาจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชากร 329 คน ด้ ว ยสู ต รของ
(Yamane, 1970) ดังนี้
n

N
1  Ne 2

n  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N  ขนาดของประชากร
e  ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งกาหนดให้เท่ากับร้อยละ5 (0.05%)

และเมื่อนามาแทนค่าตามสูตรจะได้
n=

329
1 + (329)x(0.05)2

n = 180.52
2.2) จากประชากรเป้าหมาย จานวน 329 คน ทาให้ไ ด้ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
จานวน 181 คน ดังนั้น จึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยโดยประมาณจานวน 250 คน
2.3) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เพื่อหา
จานวนตัวอย่างในแต่ละชั้นด้วยสูตร(Steven K. Thompson, 1990, pp. 1050-1059)
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โดยที่ n1 คือ จานวนตัวอย่างที่คานวณได้
Ni คือ ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องการสอบในกลุ่มชั้นต่างๆ
N คือ ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องการสอบทั้งหมด
n คือ ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องการสอบที่คานวณได้
เช่น ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร มี Ni จานวน 147 คน
ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องการสอบทั้งหมด มี N จานวน 329 คน
กลุ่มตัวอย่าง มี n จานวน 181 คน หรือประมาณ 250 คน
แทนค่าสูตร n1 = (147/329) X 181
= 81 คน
จึงได้ขนาดของตัวอย่างข้าราชการตารวจระดับกลุ่มชั้นต่างๆ ดังในตารางที่ 3.1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 ระดับกลุ่มชั้นข้าราชการตารวจ
ระดับกลุ่มชั้นข้าราชการตารวจ
1. ชั้นสัญญาบัตร

ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องการสอบ
ประชากร
ตัวอย่าง
147
81 ≈ 112

2. ชั้นประทวน

158

87 ≈ 120

3. ชั้นพลตารวจ

24

13 ≈ 18

รวม

329

181 ≈ 250

2.4) ใช้การเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็นการ
เลือกตัวอย่ า งโดยผู้วิจัย พยายามเก็ บตัวอย่ างเท่าที่จะทาได้ตามที่มีอยู่ หรือที่ไ ด้รับความร่วมมื อ
ตัวอย่างที่ได้จึงเป็นกรณีที่เผอิญหรือยินดีให้ความร่วมมือหรืออยู่ในสถานที่หรือตกอยู่ในสภาวะ
ดังกล่าวตามจานวนที่ต้องการเพื่อเก็บข้อมูลจากข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการการ
สอบที่ผู้วิจัยพบในขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูล
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้งนี้ได้พั ฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกั บวัตถุประสงค์ก ารวิจัย
ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ (2) แบบสอบถาม โดยเครื่องมือดังกล่าวมี
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
1) แบบสัมภาษณ์เป็นคาถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ (1) แนวทางการใช้ปัจจัยการบริหารจัดการในการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 (2) ข้อเท็จจริงที่
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของปัจจัยที่ใช้ในการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริตการสอบ
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 ที่เกิดขึ้นในเชิงลึก และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติ และ (3) แนวทางที่เหมาะสมในประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
โดยแบบสัมภาษณ์ จะใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 รวมจานวนทั้งสิ้น 10 คน
การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวให้ อาจารย์
ที่ ปรึกษาหลั ก อาจารย์ ที่ ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ ยวชาญด้านการบริหารจัดการสอบเข้าเป็ น
นักเรียนนายสิบตารวจ เพื่อร่วมให้ความเห็น ตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้มีความ
สมบู รณ์ม าขึ้ น เพื่อให้แบบสอบถามสามารถสื่ อความหมายได้อย่ างชัดเจน และได้ข้อมูลที่ตรง
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย (1)
เพศ (2) อายุตัว (3) สถานภาพ (4) อายุงานราชการ (5) ระดับการศึกษา (6) รายได้ ต่อเดือน และ (7)
ระดับชั้น
ส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต จ านวน 4 ตั ว แปร
ประกอบด้วย (1) กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (2) การจัดการเทคโนโลยี (3) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (4) หลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 3 ตัวแบบประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย
สิบของตารวจภูธรภาค 7
ทั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดให้ตัวแปรที่ใช้ในแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นตัวแปร
ชนิดอัตราส่วน (Ratio Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์วัดของ Likert โดยเรียงลาดับการให้
ค่าจากน้อยที่สุดไปยังมากที่สุด ดังนี้ (1) น้อยมาก (2) น้อย (3) ปานกลาง (4) มาก และ (5) มากที่สุด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
2) วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บข้ อมู ล ส่ว นตั วของผู้ต อบสั มภาษณ์แ ละผู้ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ได้แก่ เพศ อายุตัว สถานภาพ อายุราชการ วุฒิ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ชั้นของข้าราชการตารวจ ซึ่งเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการรับรู้ตามสภาพความเป็นจริงเกี่ ยวกับปัจจัย ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ได้แก่ กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาล โดยมี
แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นคาถามแบบปลาย
ปิด ประเมินค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert Scale
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับประสิทธิผลการป้องกันการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย
สิบ ตารวจ โดยวัด จากความส าเร็จที่ ไ ม่มีก ารทุจริตการสอบโดยมีแบบมาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating Scale Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นคาถามแบบปลายปิด ประเมินค่า 5 ระดับตาม
แนวทางของ Likert Scale เช่นเดียวกับตอนที่ 2
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1. ภายหลังจากได้กรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบปัจจัยด้วยตัวแปรแต่ละตัวมานิยามตัวแปรให้ชัดเจนและกาหนด
โครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัด
2. สร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างตัวแปรที่ต้องการวัดในแต่ละด้าน ดังแสดงผลในตาราง
ที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 ตารางวิเคราะห์โครงสร้างตัวแปรที่ต้องการวัดในแต่ละด้าน
ประเด็นหลัก

ประเด็นย่อย

ตอนที่1
ข้อมูลส่วนตัว

1. เพศ
2. อายุตัว
3. สถานภาพ
4. อายุราชการ
5. วุฒิการศึกษา
6. รายได้ต่อเดือน
7. ชั้นของข้าราชการตารวจ
ตอนที่2
1.1 ความสาคัญและบทบาทของกฎหมาย
1.ด้า นกฎหมายและระเบี ย บ ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การ
ข้อบังคับ
สอบ
1.2 ระเบีย บข้อปฏิบัติเพื่ อป้องกั นการ
ทุจริตในการสอบข้อเขียน
ประเด็นหลัก
ประเด็นย่อย
2.ด้านการจัดการเทคโนโลยี

ข้อคาถาม
1 ข้อ
1 ข้อ
1 ข้อ
1 ข้อ
1 ข้อ
1 ข้อ
1 ข้อ
6 ข้อ

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
1.1.11.1.6

6 ข้อ

1.2.11.2.6
ข้อที่

ข้อคาถาม

2.1 ความส าคั ญ ของเทคโนโลยี ใ นการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิผล
2.2 หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับ
โลหะเพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห าร
จัดการ
3.ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากร 3.1 การคัดเลือก
มนุษย์
3.2 การฝึกอบรม

6 ข้อ

4.ด้านหลักธรรมาภิบาล

6 ข้อ

4.1 หลั ก ธรรมาภิ บ าลของข้ า ราชการ
ตารวจ
4.2 หลักธรรมาภิบาลของตารวจภูธรภาค
7

6 ข้อ

6 ข้อ
6 ข้อ

2.1.12.1.6
2.2.12.2.6
3.1.13.1.6
3.2.13.2.6
4.1.14.1.6
4.2.14.2.6
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ตารางที่ 3.2 ตารางวิเคราะห์โครงสร้างตัวแปรที่ต้องการวัดในแต่ละด้าน (ต่อ)
ประเด็นหลัก

ประเด็นย่อย
5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

ตอนที่ 3
5.ความมี ป ระ สิ ท ธิ ผ ล การ
ป้องกันการทุจริต
5.2 ความพึงพอใจของผู้ควบคุมการสอบ
5.3 การด าเนิน การสอบเป็ นไปอย่ า ง
บริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม โปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้

ข้อคาถาม
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

ข้อที่
5.1.15.1.6
5.2.15.2.6
5.3.15.3.6

3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของข้อคาถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อคาถามความชัดเจนของภาษาและรูปแบบ
ของแบบสอบถามแล้วนามาปรับปรุง
4. น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านหลักธรรมาภิ
บาล ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความตรงเชิงเนื้อหาว่าข้อความในแบบสอบถาม
เป็นข้อคาถามที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาที่ได้ศึกษา
วิเคราะห์
5. คัดเลือกข้อความที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOCIndex of Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อคาถามตาม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญรวมข้อคาถามที่มีความเหมาะสมสาหรับนาไปทดลองใช้
6. นาแบบสอบถามที่ ป รับปรุงแก้ ไ ขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปใช้กั บข้าราชการ
ตารวจกองบังคับการศูนย์ฝึกอบรมกลาง กองบัญชาการศึกษา จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.3 ดังนี้
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ตารางที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตัวแปร
1. ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1.1 ความสาคัญและบทบาทของกฎหมายต่อประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการสอบ
1.2 ระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ
ข้อเขียน
2. ด้านการจัดการเทคโนโลยี
2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อประสิทธิผล
2.2 หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1 การคัดเลือก
3.2 การฝึกอบรม
4. ด้านหลักธรรมาภิบาล
4.1 หลักธรรมาภิบาลของผู้ควบคุมการสอบ
4.2 หลักธรรมาภิบาลของตารวจภูธรภาค 7
5. ความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5.2 ความพึงพอใจของผู้ควบคุมการสอบ
5.3 การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

จานวนข้อ

ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา

6 ข้อ

.76

6 ข้อ

.76

6 ข้อ

.73

6 ข้อ

.75

6 ข้อ
6 ข้อ

.83
.88

6 ข้อ
6 ข้อ

.74
.88

6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

.79
.86
.89

3.4.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ความเที่ยงตรง
การทดสอบความเที่ ย งตรงของเนื้อหา (Content Validity) ตามความหมายของความ
เที่ ย งตรง หมายถึ ง คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ วั ด ในคุ ณ ลั ก ษณะ

63

พฤติก รรม เนื้อหาสาระที่ ต้องการวัดได้อย่ างถูก ต้อง ครอบคลุม มีประสิทธิผลและวัดได้อย่ าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553, น. 265-269)
ผู้วิจัยมีแนวทางปฏิบัติในการสร้างเครื่องมือวิจัยให้มีความเที่ยงตรงดังนี้
1. ในการก าหนดความหมายของตัว แปรก าหนดให้ส อดคล้ องและครอบคลุ ม
ประเด็นที่ต้องการ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
2. กาหนดข้อคาถาม สร้างเครื่องมือวิจัย โดยคานึงถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบ
แนวทาง
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเบื้องต้นในการพิจารณาความเหมาะสมและความ
ครอบคลุม
4. ระมัดระวังในความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและการกาหนดความหมายของ
ตัวแปรที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
โดยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน พิจารณาให้คะแนนหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด เพื่อให้แบบสอบถามมีความชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม และครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้
เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน IOC มีดังนี้
ให้
+1 เมื่อมีความมั่นใจว่าข้อถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลั ง จากนั้ น น าคะแนนของผู้ เ ชี่ ย วชาญมาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์โดยใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1977, pp. 49-60)
สูตร
เมื่อ

IOC
IOC
∑
n

∑

=
คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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กาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อคาถาม
ที่ได้จากการคานวณจากสูตรที่จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
คัดเลือกข้อนั้นไว้ใช้ได้
ค่า
IOC ต่ากว่า 0.5
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือตัดทิ้งไป
2) ความเชื่อมั่น
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงไปท าการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากข้าราชการต ารวจกองบังคับการศูนย์ ฝึก อบรบกลาง
กองบัญชาการศึกษา จานวน 30 คน เพื่อนามาทดสอบ (Try Out) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยเป็นประเภทการวัดความเชื่อถือได้ที่วั ดความสอดคล้องภายในชุด
เดียวกัน (Internal Consistency) ด้วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป ทางคณิตศาสตร์ โดยวิธีแบบวัดครั้ง
เดียวด้วยวิธี Cronbach's Alpha Coefficient ให้ได้ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปทั้งฉบับ เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจในแบบสอบถามและความชัดเจนสอดคล้องในเนื้อหาก่อนทาการวิจัย (Sekaran,
2003, p. 311) จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค
(Cronbach Alpha Coefficient) จากสูตร ดังนี้
  s 2 
n
i
ค่าความเชื่อมั่น α
=
1  2 
n  1  s t 
เมื่อ

α
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n
คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ
คือ ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ
S2i
คือ ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ
S2t
หลังจากการทดสอบเครื่องมือแล้ว จึงนาเครื่องมือที่ทดสอบมาพิจารณาปรับปรุงให้เป็น
เครื่องมื อที่ ส มบู รณ์ ชั ด เจน ถูก ต้องครบถ้วนตรงกั บวัตถุประสงค์ก ารวิจัย จึงนาไปใช้กั บกลุ่ ม
ตัวอย่างต่อไป
3) การพัฒนาแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
3.1) พั นตารวจเอกชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ย วชาญด้านการ
บริหารจัดการสอบ
3.2) พันตารวจเอกสายฟ้า จิราวรรธนสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
จัดการสอบ
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3.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคา อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย สาขา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย
3.4) ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
3.5) ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการ
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถเก็บ
ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือใน
ระดับสูง โดยมีวิธีการดังนี้
3.5.1 การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองเพื่อขอสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัย
2) ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามวิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น ซึ่ ง
การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ
2.1) ถามตามหัวข้อที่กาหนด (Close-Ended) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กาหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์การวิจัย
2.2) ถามโดยใช้คาถามปลายเปิด (Open-Ended) ในกรณีที่ข้อคาถามที่เตรียมมา
อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความ
คิดเห็น ของตนในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
3) กระบวนการการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยกาหนดไว้ 3 ขั้นตอน คือ
3.1) ขั้ น ตอนที่ 1 อธิ บ ายวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย แก่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง รวมทั้ ง
ประเด็นคาถามโดยย่อ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจได้ตรงประเด็น
3.2) ขั้นตอนที่ 2 ทาการสอบถามตามประเด็นที่กาหนด โดยผู้วิจัยจะกล่าวนาถึง
ความเชื่อมโยงในประเด็นคาถาม เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการวิเคราะห์คาตอบให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
3.3) ขั้ นตอนที่ 3 สรุปประเด็นข้อมูล ที่ไ ด้ใ ห้กั บกลุ่มตัวอย่ างรับฟั ง เพื่ อให้
มั่นใจว่า การตีความและความเข้า ใจของผู้วิจัย มีความถูกต้อง และตรงกั บความคิด เห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง
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ตารางที่ 3.4 สรุปวิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการสอบ

แบบสัมภาษณ์


วิธีการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์เชิง
สังเกตการณ์
ลึกรายบุคคล




3.5.2 การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
1) ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองการเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัย เพื่อส่งถึงผู้บัญชาการ
ตารวจภูธรภาค 7
2) โดยผู้วิจัยกาหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลรวม 60 วันคือ ช่วงเดือน กันยายน
2559 ถึงเดือน เมษายน 2560
4) ผู้วิจัยขอให้ทีมงานเก็บข้อมูลและทบทวนตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
อย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ผลจากการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า ได้
แบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์กลับคืนมาจานวน 250 ชุด จาก 250 ชุด คิดเป็นร้อยละ
100
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) นาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จากผู้ให้ข้อมูลมาทา
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
2) นาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น
3) วิเคราะห์และจัดแยกแต่ละประเด็นเนื้อหาข้อมูลตามกลุ่มของข้อมูลที่สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
4) วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการที่นามาสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
5) ตีความข้อมูลที่ได้โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
6) สรุปข้อมูลที่ได้ และนาไปเปรียบเทียบทีละประเด็น
7) อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพื่อสร้างข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

67

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกนาไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยใช้
โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจง
ความถี่(Frequency) ของกลุ่มตัวอย่าง ผลของระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) ดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนนี้จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า ความถี่ แ ละค่ า ร้ อ ยละของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในส่วน
ของระดับความสาคัญ และการทดสอบในส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Arithmetic Mean ̅ ) ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงภาพรวมสาหรับความคิดเห็นที่มี
ต่อคาถาม และระดับความคิดเห็นรวมของทุกคาถามในแต่ละปัจจัยเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง
คานวณได้จากสูตร
=
โดย
คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
คือ ผลบวกคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
คือ จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อรวบรวมเก็บข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้วผู้วิจัยจะทาการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามมาลงรหัสตามวิธี การ
วิจัยทางสถิติและดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสาเร็จรูป ทางคณิตศาสตร์
และนาผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่ออธิบายความหมายต่อไป
การวัดระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ เพื่อ
ใช้แปลความหมายในการสรุปว่าข้อมูลอยู่ในระดับใด จากข้อมูลประเภท Likert - Type Questions
ที่อยู่ในรูปคะแนนเฉลี่ย จะใช้เกณฑ์แบบจาแนกแต่ละช่วงย่อยไม่ เท่ากัน โดยกาหนดช่วงคะแนน
ดังนี้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
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5 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ มาก
3 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ น้อย
1 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ น้อยที่สุด
การแปลความหมายวิเคราะห์ข้อมูลตอบวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยทดสอบ
สมมติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยโดยกาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
พิสัย

=
=
=

ระยะช่วงชั้น

=
=
=

ค่าคะแนนสูงสุด - ค่าคะแนนต่าสุด
5-1
4
พิสัย
จานวนชั้น

0.8

ตารางที่ 3.5 ช่วงการแบ่งเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเพื่อแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ความหมาย
ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจมากที่สุด
ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจมาก
ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจปานกลาง
ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจน้อย
ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจน้อยที่สุด
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จากตารางที่ 3.5 ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การวัดระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการ
สอบเข้ าเป็ นนักเรียนนายสิบตารวจ โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยการแบ่งเกณฑ์ เป็นช่วงแบบ
จาแนกแต่ละช่วงย่อยไม่แตกต่างกันเพื่อใช้ในการประมาณค่าสถิติอธิบายส่วนที่เป็น Rating Scale

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทาการวิเคราะห์ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลประเภท
เอกสาร และการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-Depth Interview)โดยใช้กรอบแนวคิดประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ แนวคิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
แนวคิดการจัดการเทคโนโลยี แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหลักธรรมาภิบาล เป็นกรอบ
ในการหาข้อมูลร่วมของการศึกษาเพื่อนามาเป็นประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามของประชากรตัวอย่างคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการสอบ จานวน 250 คน โดยการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ด้วยเทคนิค
Stepwise เพื่อสนับสนุนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
4.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเรื่ อ งนี้ เก็ บ ข้ อ มู ล วิ จั ย โดยการสั ม ภาษณ์ ร ะดั บ ลึ ก ( In-Depth
Interview) กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่ คั ด เลื อ กมาอย่ า งเฉพาะเจาะจง ผลที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์
ผู้ท รงคุณวุฒิ ทางด้านการบริหารจัดการสอบ จานวน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพต่อ
ประเด็นข้อมูลคาถามเพื่อการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ
ต่ อ ข้ อ ค าถาม ท่ า นคิ ด ว่ า การทุ จ ริ ต การสอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจมี รู ป แบบ
อะไรบ้าง?
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงทัศนะการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจมีรูปแบบ ส่วนใหญ่ ดังนี้
1. ทุจริตโดยการลอกคาตอบจากผู้ให้ลอกคาตอบ
2. ผู้ควบคุมการสอบหย่อนยานในการควบคุมการสอบ และซื้อตัวผู้ควบคุมการสอบให้
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการสอบ
3. ข้อสอบรั่ว
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4. ทุจริตโดยการสอบแทน, ซื้อตัวนักโปรแกรมเมอร์เพื่อให้รันเลขรหัสประจาตัวสอบให้
อยู่ใกล้กันเพื่อลอกคาตอบ และซื้อผู้ตรวจข้อสอบให้เอื้ออานวยกับตัวเอง
ต่อข้อคาถาม ท่านคิดว่าแนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ จักต้องมีวิธีการใดบ้าง?
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูล หรือแสดงทัศนะแนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ส่วนใหญ่ ดังนี้
1. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนและเพิ่มโทษให้
หนักขึ้น
2. การจัดการเทคโนโลยี โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรวจจับการทุจริตการสอบ เช่น
เครื่องตัดสัญญาณที่มีระบบทันสมัยที่สุด เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะ
แบบมือถือ เครื่องรบกวนสัญญาณที่มีระบบที่ทันสมัยที่สุด
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยฝึกอบรมผู้ควบคุมการสอบให้มีความรู้ความชานาญ
รู้เท่าทันกลอุบายต่างๆ ในการทุจริต
4. หลักธรรมาภิบาล ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องการสอบและหน่วยงานมีความโปร่งใส
สุจริต ตรวจสอบได้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีความสาคัญต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการสอบมี
ความสาคัญอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการสอบจะก่อให้เกิดปัญหา
ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย มีจุดแข็ง สามารถอุดช่องว่าง
การทุจริตการสอบในอดีตที่ผ่านมาได้
ดังกรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ตารวจที่เป็นผู้ควบคุมการสอบกระทาการทุจริตในการสอบ จะถูก
ไล่ออกจากราชการ เช่น รายงานการทุจริตในการสอบนักเรียนพลตารวจ พ.ศ.2531 ร.ต.ต.หนึ่ง และ
ส.ต.อ.สอง เป็นผู้แจกใบเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้เข้าสอบเป็นนักเรียนพลตารวจ ถูกดาเนินคดีและถูกไล่
ออกจากข้าราชการตารวจ (รายงานวินัยข้าราชการตารวจกระทาการทุจริตในการสอบ: ข้าราชการ
ตารวจกระทาการทุจริตในการสอบ, 2531)
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ของการทุจริตในการสอบ เช่น จาเลย เป็นกรรมการ
ตรวจข้ อสอบ และ รวมคะแนน ในการสอบแข่งขัน เข้ารับราชการตารวจ ได้แก้ ไ ขโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจข้อสอบผิดพลาดเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสอบได้ โดยหวังผลประโยชน์ จะ
มี ค วามผิด ฐานใดบ้ า ง ศาลฎี ก าได้ วิ นิจฉัย ใน คาพิ พ ากษาศาลฎีก าที่ 265/2543 ว่า จาเลยที่ 1 มี
ตาแหน่ง เป็นหัวหน้าฝ่ายเตรียมข้อมูล สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และ
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก อธิ บ ดี ก รมต ารวจ ให้ เ ป็ น กรรมการ ตรวจข้ อ สอบและรวมคะแนน ในการ
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สอบแข่ ง ขั น ข้ า ราชการต ารวจ และ บุค คลภายนอก ผู้ มี วุ ฒิป ริ ญ ญาตรี เพื่ อ บรรจุ แ ต่ ง ตั้ง เป็ น
ข้าราชการตารวจ ชั้นสัญญาบัตร และ กรรมการ ได้มอบหมายให้จาเลยที่ 1 เป็นกรรมการ จัดทา
แผ่นเฉลยและคุม เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจให้คะแนน จาเลยที่ 1 ได้ทาการตรวจ กระดาษคาตอบ
ของผู้เข้าสอบ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลการตรวจข้อสอบ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า ไม่ตรง
กับที่ กองบัญชาการศึกษา กรมตารวจ ได้แต่งตั้ง กรรมการ เพื่อตรวจกระดาษคาตอบของ ผู้สอบ
ผ่าน ด้วยมือ โดยปรากฏว่า มีบุคคล สอบได้คะแนน น้อยกว่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจและสอบ
ไม่ผ่านข้อเขียน พยานโจทก์ มีความเห็นว่า ความผิดพลาด เรื่องผลการตรวจ กระดาษคาตอบ ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ น่าจะเกิดจากการทุจริต เพราะ คะแนนที่ผิดพลาดดังกล่าว ได้สูงขึ้น ทั้งสามคน
และ คะแนนสูงขึ้น อย่างมีระบบ คือคะแนนสูงขึ้น ในช่วงที่สอบได้ ไม่สูง หรือ ต่ากว่านั้น และการ
ผิดพลาด ไม่น่าจะเกิดจาก การผิดพลาดของ เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เกิดจากการกระทา ของบุคคล
เป็นผู้กระทา โดยสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์คะแนนในกระดาษคาตอบและ บันทึกเทป ตาม
ความต้องการไม่ปรากฏว่า พยานโจทก์ เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจาเลยที่ 1 มาก่อนเชื่อว่าได้เบิก
ความ และทารายงานตามความเป็นจริง ทั้งมีพยานโจทก์อื่น เบิกความยืนยันว่า ได้ส่งช่างผู้ชานาญ
มาตรวจสอบบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
ปรากฏว่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อยู่ ใ นสภาพปกติ จึ ง ฟั ง ได้ ว่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ ท าการ
ตรวจข้ อ สอบ อยู่ ใ นสภาพใช้ ง านได้ ต ามปกติ การที่ จ าเลยที่ 1 คุ ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ขณะ
ตรวจข้อสอบ อยู่เพียงผู้เดียว มีประสบการณ์ และ ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ย่อมมีความสามารถ
ที่จะแก้ไขโปรแกรม ในการ ตรวจข้อสอบ ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ จึงฟังได้ โดยปราศจากความ
สงสัยว่า ความผิดพลาด ในการตรวจให้คะแนน ในกระดาษคาตอบ ที่ผิดพลาดเกิดจากการ กระทา
ของ จาเลยที่ 1 ที่ได้ทาโปรแกรม สั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์คะแนนลงใน กระดาษคาตอบ และ
บันทึกคะแนน ลงเทปบันทึกข้อมูลซึ่งเป็น เอกสารราชการ ของ กองบัญชาการศึกษา กรมตารวจ
ตามความต้องการของ จาเลยที่ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน และมีหน้าที่ทาและกรอกข้อความลงในเอกสาร
ดังกล่าวทาการแก้ไขเพิ่มเติมคะแนนลงในเอกสารดังกล่าว โดยอาศัยโอกาส ที่ตนมีหน้าที่นั้นและ
การแก้ไขคะแนนดังกล่าวเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่า เป็นเอกสารที่แท้จริงโดยเป็นการกระทาโดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่กองบัญชาการศึกษา กรมตารวจ กรรมการตรวจข้อสอบ ผู้เข้า
สอบและประชาชนการกระทาของจาเลยที่ 1 จึงเป็นความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
161 และ 265
การที่ จาเลยที่ 1 มอบกระดาษคาตอบซึ่งตรวจแล้วและเทปบันทึกข้อมูลให้แ ก่ กรรมการ
ตรวจข้อสอบไปดาเนินการต่อไปในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่กองบัญชาการศึกษา กรม
ตารวจ ผู้เข้าสอบและประชาชนจึงมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมตามประมวลกฎหมาย
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อาญา มาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 และเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หรือละเว้ นการปฏิบั ติหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อ ให้เกิดความเสียหาย แก่กองบัญชาการศึกษา กรม
ตารวจ ผู้เข้าสอบ และ ประชาชน และ ปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
157 ด้วย
จาเลยที่ 1 เป็ นเจ้า พนัก งาน เรีย ก รับ หรือ ยอมจะรับ ทรั พ ย์ สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด
สาหรับตนเอง หรือ ผู้อื่น เพื่อกระทาการ หรือ ไม่กระทาการ อย่างใดในตาแหน่งหน้าที่ เมื่อ พยาน
โจทก์ ทั้งสามปาก ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับ จาเลยที่ 1 ทั้งไม่มี เหตุสงสัยว่า พยาน จะเบิก
ความปรักปรา จาเลยที่ 1 คาพยานดังกล่าว จึงมีน้าหนัก น่าเชื่อถือ การกระทาของ จาเลยที่ 1 จึงเป็น
ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 2 มิติ ดังนี้
1. ความสาคัญของกฎหมายต่อประสิทธิ ผลของการบริหารจัดการการสอบ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่ป้องกันการทุจริตการสอบได้
1.2 ผู้ควบคุมการสอบมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
1.3 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่าสังคมสงบสุขได้เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการสอบ
1.4 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายสร้างความเท่าเทียมในการสอบ เพราะ
กฎหมายจะมีข้อบังคับแก่ทุกคน
1.5 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สาคัญ เพื่อก่อให้เกิดความ
ยุติธรรม
1.6 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายมีความจาเป็นในการป้องกันการทุจริต
2. ระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ในกระบวนการสอบให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวสอบเข้าห้องสอบ เพื่อ
ป้องกันการทุจริต
2.2 ในกระบวนการสอบมีความระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้า
ห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 ในกระบวนการสอบให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก ไม่มีกระดุม
กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา เพื่อป้องกันการทุจริต
2.4 ในกระบวนการสอบห้ามผู้เข้าสอบนาปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
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2.5 ในกระบวนการสอบ มีกระบวนการป้องกันการลอกข้อสอบจากผู้สอบอื่นเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
2.6 ในกระบวนการสอบห้ามผู้เข้าสอบตอบปัญหาในกระดาษคาตอบแทนกันเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
การจัดการเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีมาตรวจสอบหรือ ป้องกันการทุจริตการสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจใช้ได้ผลอย่างมากและเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันการทุจริต
การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ อันได้แก่ เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องตรวจค้น
โลหะแบบมื อถือ เครื่อ งตัดสัญญาณโทรศัพ ท์มื อถือ เครื่อ งรบกวนสั ญญาณโทรศั พ ท์เคลื่อนที่
รวมทั้งในอนาคต ต้องมีอุปกรณ์อื่นๆ มาตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบทั้งหมด
พื้นที่ในการจัดสอบและเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบและบุคลากรทุกนาย รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เข้า
มาตรวจเยี่ยมระหว่างการสอบ ต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ แม้กระทั่งเครื่องมือสื่อสาร
ห้ามนาเข้าในพื้นที่ การสอบ และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บริหารระบบสารสนเทศ ได้ให้ความคิดเห็น ว่าการจัดการเทคโนโลยี มีความสาคัญมาก ในการ
ป้องกันการทุจริตการสอบ โดยนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกันการทุจริตการ
สอบ
ดังกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศยกเลิกการสอบเข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ที่สอบในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากมีการ
ทุจริตเป็นกระบวนการด้วยเครื่องอุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ และทราบว่าผู้หากินทางกวดวิชาสอบเข้า
และรับประกันผล เรียกร้องเงินเข้าแพทย์ถึง 800,000 บาท ถ้าไม่ได้คืนเงินใช้ วิธีการทุจริตแบบนี้
ทั้ ง นี้ มหาวิท ยาลัย รัง สิต ขอยกเลิก การสอบคัดเลื อดเข้า ศึก ษาของวิทยาลัย แพทยศาสตร์ คณะ
ทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) ซึ่งมีการจัดสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7-8
พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่า มีการทุจริตการสอบโดยมีหลักฐานอย่างชัดเจน โดยให้
ผู้สมัครสอบทั้งหมดมาสอบคัดเลือกใหม่ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันพุธที่ 1
มิ ถุ นายน 2559 เวลา สถานที่ และห้อ งสอบเดิ ม ส่ วนวัน เวลาประกาศผลสอบข้ อ เขี ย นและ
กาหนดการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง (น.ศ.โกงสอบหมอ ม.รังสิต มอบตัว 1
ราย-หมายเรียกอีก 4 คน, 2559) กลโกงไฮเทคการสอบคัดเลือกเข้าแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตเชื่อว่า
ทากั นเป็นขบวนการโกง นักศึ กษารับจ้างถ่า ยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ส่งไปให้ติวเตอร์ได้เห็น
ข้อสอบ และส่งเฉลยกระจายไปให้นักเรียน เป็นภาพเด็ดที่แฉกลโกง เปิดโปงขบวนการทุจริต สอบ
เข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ครูคุมสอบสังเกตพิรุธผู้เข้า
สอบ 3 คน ออกจากห้องสอบเร็วผิดปกติใน 30 นาที และมีจุดผิดสังเกต คือ สวมแว่นตาอันใหญ่
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ผิดปกติ ขาแว่นซ่อนกล้องจิ๋ว เข้าไปบันทึกภาพเค้นถามเป็นนักศึกษาปลอมตัวเข้าสอบ รับสารภาพ
เข้ามานั่งถ่ายข้อสอบ ส่งต่อให้ติวเตอร์ เฉลยข้อสอบ และส่งคาตอบเป็นรหัส เข้าสมาร์ทวอท์ชของ
นักเรียนแว่นตาซ่อนกล้อง และนาฬิกา เป็นของกลางที่ยึดได้ และเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงไปสู่
ขบวนการโกง เป็นบทเรียนและเตือนทุกสนามสอบ และสั่นคลอนของวิชาชีพ นายแพทย์อาวุธ ศรี
สุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เน้นว่าคนเรียนแพทย์ไม่ใช่แค่คนเก่ง
หรือฉลาดอย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนมีคุณธรรม และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นสาคัญ ต้องซื่อสัตย์ต่อ
การวินิจฉัยโรค การรักษา และแม้ว่าจะทุจริตสอบเข้าไปได้ ก็เรียนไม่จบ (รายงานพิเศษ: แฉเลห์กล
โกงสอบเข้าแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559)
สานักข่าวบีบีซีไทย รายงานว่า มีข่าวการโกงข้อสอบครั้งมโหฬารในการสอบเข้าเรีย น
หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ในรัฐมัธยประเทศ ของอินเดีย จนศาลสูงสุดต้องมีคาสั่งให้นักเรียน
600,000 คน เข้าสอบซ้าอีกครั้ง ส่งผลให้ประเด็นการทุจริตในการสอบที่ทากันอย่างเอิกเกริกใน
อินเดียได้รับความสนใจจากสังคม และแม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีการทาอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งบีบีซีได้รวบรวม 5 กลโกงข้อสอบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักศึกษาอินเดีย
1. การใช้เทคโนโลยีทันสมัยแบบสายลับเจมส์ บอนด์
เป็นวิธีการที่ผู้เข้าสอบหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ที่เพิ่งถูกศาลสั่งให้เข้าสอบใหม่นิยมใช้
มากที่ สุด โดยกลโกงรู ป แบบนี้ผู้เข้ าสอบมัก ลั ก ลอบนาอุป กรณ์บ ลูทูธ ขนาดเล็ก และซิม การ์ ด
โทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบด้วยการเย็บอุปกรณ์เหล่านี้ติดไว้ที่เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมีการใช้หู
ฟังขนาดเล็ก และกล้องแอบถ่ายที่เย็บติดไว้กับรูกระดุมเสื้อ รวมทั้งปากกาที่สามารถสแกนคาถาม
และส่งภาพออกไป ให้คนบอกข้อสอบที่อยู่ด้านนอก ส่งคาตอบกลับเข้าไปให้ผู้เข้าสอบ อุปกรณ์
เหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้เข้าสอบ และมีขายทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
คุมสอบต้องพยายามตามให้ทันเทคโนโลยีการโกงรูปแบบใหม่ๆ และกวาดล้างสินค้าเหล่านี้
2. การใช้โพยลอกข้อสอบ
เป็นวิธีที่ผู้เข้าสอบทากันอย่างเอิกเกริกและอาจพบได้บ่อยที่สุดในอินเดีย โดยนักเรียนจะ
แอบเอาโพยคาตอบ หรือหนังสือเข้าไปในห้องสอบแม้จะมีการตรวจตราอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน
ภาพข่าวที่ปรากฏออกมาเผยให้เห็นผู้ปกครองจานวนมากกาลังปีนขึ้นหน้าต่างห้องสอบเพื่อส่งโพย
คาตอบให้แก่ลูกหลาน แม้ในแต่ละปีจะมีนักเรียนถูกจับได้เป็นจานวนมาก แต่ทางการอินเดียยังไม่มี
กฎหมายที่ชัดเจนในการรับมือกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
3. การจ้างคนบอกข้อสอบ
เป็นวิธีที่พบเห็นไม่บ่อยนัก แต่การที่ตาแหน่งงานราชการในอินเดียมีอยู่อย่างจากัดและมี
การแข่งขันสูง ทาให้ผู้เข้าสอบบางคนลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญมาบอกข้อสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่าย
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สูงและซับซ้อน โดยคนบอกข้อสอบจะสมัครเข้าสอบพร้อมผู้ว่าจ้าง และจัดการให้ได้นั่งสอบใกล้
กัน เพื่อให้ส ามารถสลับ กระดาษคาตอบกั นได้ง่าย ส่วนอีกวิธีจะเป็นการรับจ้างทาข้อสอบโดย
ปลอมแปลงบัตรประจาตัวแล้วเข้าไปนั่งสอบแทนลูกค้า
4. การติดสินบนคนตรวจข้อสอบและผู้ประเมินผลสอบ
พบเห็นได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้เข้าสอบมากขึ้นและผู้ใช้บริการมีกาลัง
ซื้อเพิ่มขึ้น โดยจากการตรวจสอบของบีบีซีพบว่า ในรัฐอุตตรประเทศมีนักเรียนติดสินบนเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย
5. การใช้โซเชียลมีเดีย
เป็นกลยุทธ์การโกงข้อสอบใหม่ล่าสุด โดยผู้ที่ลักลอบเข้าไปในศูนย์เก็บข้อสอบจะถ่ายภาพ
กระดาษคาถามแล้วนาไปเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลมีเดีย โดยทางการอินเดียได้สั่งให้การสอบแห่ง
หนึ่งในรัฐอุตตรประเทศที่มีผู้เข้าสอบกว่า 450,000 คนเป็นโมฆะเพราะจับได้ว่าข้อสอบรั่ว หลังมี
คนเผยแพร่กระดาษคาถามผ่านแอปพลิเคชั่นวอทส์แอพพ์ นอกจากนี้ยังพบกรณีคล้ายกันในการ
สอบของมหาวิทยาลัยเดลี สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศ ขณะที่การเจาะอีเมล์ เพื่อเข้าถึง
กระดาษข้อสอบก็เป็นปัญหาที่ทางการอินเดียต้องทุ่มงบประมาณในการรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้เป็น
ความลับ (ประชาชาติธุรกิจเกาะกระแสโลก, 2558)
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 2 มิติ ดังนี้
1. ความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิ ผล ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถป้องกันการทุจริตอย่างได้ผล
1.2 เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้เป็นการประหยัดต้นทุน ในการป้องกันการทุจริต
1.3 เทคโนโลยี มีประสิทธิผลในป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการ
1.4 เทคโนโลยีสามารถอานวยความสะดวกในการป้องกันการทุจริต
1.5 เทคโนโลยีทาให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
1.6 เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่มาป้องกันการทุจริต
2. หลั ก การพื้ น ฐานของเครื่ อ งตรวจจั บ โลหะเพื่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารจั ด การ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจจับ
โลหะแบบเดินผ่าน
2.2 หน่วยงานของท่านมี การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจค้น
โลหะแบบมือถือ
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2.3 หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยใช้ เ ครื่ อ งตั ด
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ
2.4 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องรบกวน
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.5 หน่วยงานของท่านมีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน
การทุจริต
2.6 หน่วยงานของท่านมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิ ผลในการ
ป้องกันการทุจริต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการตารวจมีความสาคัญในการป้องกันการทุจริตในการ
สอบอย่างมาก เพราะจิ ตสานึกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงต้องดูตัวแปรอื่นมาช่วยกาหนด เช่น
กฎหมาย กติก า ใช้ บัง คั บ ในการสอบ การก าหนดพื้นที่ใ นการสอบเป็นพื้นที่ชั้นนอก ชั้นกลาง
ชั้นใน ควรกาหนดไว้ว่า แต่ละชั้นของพื้นที่นั้นๆ ใครเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และข้าราชการ
ตารวจที่เข้าพื้นที่ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบเหมื อนกับผู้เข้าสอบ และมีบทลงโทษ ข้าราชการ
ตารวจมีการทุจริต มีส่วนรู้เห็นเป็ นใจในการกระทาความผิด ต้องรับโทษหนัก ที่สุด ข้าราชการ
ตารวจมีความสาคัญอย่างมากในการป้องกันการทุจริตในการสอบ และต้องฝึกการอบรมให้รู้ถึง
แนวทางการปฏิบัติการจัดการสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกภาค พร้อมให้ความรู้ถึงข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการจัดการสอบ รวมทั้งปลูกฝังความรู้ในสถาบัน ให้เกิดการ
ทางาน การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม
ดังกรณีศึกษา ยกเลิกสอบ นายสิบ นครบาลจ่อดาเนินคดีขบวนการทุจริต ทุ จริตสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจโดยวิธีโบราณ
กองบัญชาการตารวจนครบาล แฉวิธีการโกงสอบ ดังนี้ หลังจากสมัครสอบทาง Internet
มือปืนและคนลอก นาใบสมัครรวมกันไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า
เลือกช่วงเวลา 19.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา เพราะคนใช้บริการน้อย ทาให้มีโอกาสได้เลขที่
นั่งสอบใกล้กันทากันเป็นกลุ่มๆ ใบสมัครของผู้รับจ้างสอบ 1 คน จะคั่นด้วยผู้สมัครสอบ 3 คนไป
เรื่อยๆ ผู้รับจ้างสอบได้ค่าจ้าง 20,000-30,000 บาท เราจะไม่รู้ว่ากรองข้อมูลจริงหรือเท็จจนกว่าผู้มา
สอบติดแล้วมารายงานตัว นักศึกษาแพทย์ที่รับจ้างจะกาคาตอบผิดเพื่อให้สอบตก หนึ่งในนั้นทา
คะแนนได้ต่าสุดเพียง 13 คะแนน ตรวจสอบทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่กรอกใบสมัคร
ระบุว่าอยู่ต่างจังหวัด ข้อสอบมี 7 ชุดแต่ละชุดไม่เหมือนกัน กลุ่มผู้ทุจริตไม่สนใจว่าจะได้ข้อสอบ
ชุดไหน ผู้รับจ้างเฉลยข้อสอบ ใช้วิธีเขียนคาสั้นๆ ที่อยู่ในคาตอบที่ถูกด้วยตัวใหญ่ๆ ไว้บนข้อสอบ
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จากนั้นให้ผู้ล อกหาและกาข้ อที่ มี ข้อความดังกล่าว (ยกเลิก สอบ นายสิบนครบาลจ่อดาเนินคดี
ขบวนการทุจริต, 2560)
สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 2 มิติ ดังนี้
1. การคัดเลือก ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ผู้ควบคุมการสอบมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ยุติธรรม
1.2 ผู้ควบคุมการสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กร
1.3 ผู้ควบคุมการสอบมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
1.4 ผู้ควบคุมการสอบมีขวัญและกาลังใจที่จะก้าวหน้าต่อไปในองค์กร
1.5 ผู้ควบคุมการสอบมีความตั้งใจทางานให้ดีขึ้น
1.6 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
2. การฝึกอบรม ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ช่วยทาให้วิธีการปฏิบัติงานมีสรรถภาพดียิ่งขึ้น
2.2 ช่วยทาให้มีการประสานงานกันมากขึ้น
2.3 ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง
2.4 ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการให้คาแนะนาและสอนงาน
2.5 ช่วยกระตุ้นทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
2.6 ช่วยให้มีโอกาสได้รับความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยี
หลักธรรมาภิบาล การปลูกฝังธรรมาภิบาลในสังคมหรือให้ผู้สอบและผู้จัดการสอบช่วยลด
โอกาสทาทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้เพราะ เป็นส่วนหนึ่งในการขัดเกลาจิตใจ เช่น
นิมนต์พระมาเทศนา แต่ถ้าคนที่ชั่ วโดยสันดาน การขัดเกลา ก็เป็นได้เพียงลมผ่านหูเท่านั้น การ
ปลูกฝังจึงต้องเน้นที่ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่การสอนหลักธรรมาภิบาลต้องทาบ่อยๆ
แบบน้าซึมบ่อทราย สิ่งสาคัญตรงบุคคลที่ถ่ายทอดหลักธรรมาภิบาล ต้องเป็นคนดี สามารถจูงใจ
แนะนา ต้องเป็นตัวแบบ (Model) ให้ผู้อื่นเชื่อมั่น และศรัทราได้
ดังกรณีศึกษา กลโกงทุจริตสอบตารวจ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่มที่ปลอมบัตรประชาชนและใบสมัครสอบเพื่อเข้าสอบแทนผู้สมัครสอบตัวจริง
เมื่อ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดแห่งหนึ่ง ได้ร่วมกันแถลง
ข่าวจับกุมขบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ประจาปี 2555 ได้จานวน 10 คน โดยหนึ่งในนั้น คือ นายแดง ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนา
กลุ่มผู้รับจ้างสอบแทนผู้สมัครตัวจริงเดินทางจากกรุงเทพฯ มาทาการสอบที่สนามสอบแห่งหนึ่ง
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ส่วนอีก 9 คน ที่ เป็ นตัวปลอมสอบแทน ประกอบด้วย นายขาว นายเขีย ว นายส้ม นาย
เหลือง นายม่วง นายน้าเงิน นายแสด นายฟ้า และนายชมพู โดยทั้งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แยกควบคุมตัวไปสอบสวน และเจ้าหน้ าที่ได้ยึดของกลางเป็นบัตรประชาชนปลอม
โดยข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่แสดงในบัตรเป็นของผู้สมัครสอบตัวจริง แต่รูปถ่ายจะเป็นใบหน้าของผู้
รับจ้างสอบแทน พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือของทั้ง 10 คน จานวน 10 เครื่อง
โดยการจับกุมขบวนการโกงสอบกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวันสอบ
คัดเลือก เจ้าหน้าที่คุมสอบได้จับกุม นาย ก หนึ่งในผู้ต้องหา ขณะที่นาบัตรประจาตัวประชาชน
ปลอมและหลักฐานการสอบคัดเลือกแทน นาย ข ผู้สมัครตัวจริง เข้าไปสอบในสนามสอบโรงเรียน
แห่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่า นาย ก ได้เดินทางมาสอบด้วย และนั่งตามเลขที่สอบอยู่ ก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่
จึงพบพิรุธ และได้ควบคุมตัวมาสอบสวน ก่อนที่จะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 10 คน ไปสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
ที่เหลือ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม โดยเฉพาะการปลอมแปลงเอกสารบัตรประชาชน เนื่องจากบัตรที่ใช้เป็น
บัตรประชาชนจริงๆ ที่ทางอาเภอออกให้ ซึ่งเชื่อว่า น่าจะมีข้าราชการฝ่ายปกครองมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับขบวนการโกงข้อสอบแก๊งนี้ด้วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวผู้สมัครสอบตัวจริงทั้ง 9 คน มาทา
การสอบสวน และดาเนินคดีด้วย
2. กลุ่มที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ที่ตรวจพบในตัวผู้สมัคร เป็นเครื่องรับสัญญาณ ซึ่งทางานระบบสั่น โดยมีเครื่องส่ง
ที่ตรวจยึดได้ที่ซุกอยู่ในเสื้ออีก 2 ชุดที่มีส่วนประกอบของซิมโทรศัพท์อยู่ด้วย ซึ่งจะทาหน้าที่ รับ
สัญญาณมาจากแม่ข่ายซึ่งอยู่ที่อื่น และส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องรับที่ถูกซุกไว้ ในตัวผู้สมัตรสอบ
จึง ท าให้ย ากต่อการจับ กุ ม เนื่อ งจากไม่เป็นการใช้รถส่งสัญญาณเหมือนที่ผ่านมา เพราะตัวส่ ง
สัญญาณถูก ซุกอยู่ ใ นเสื้อที่ส ามารถเดินไปมาได้ใ นบริเวณที่มีการสอบ สามารถส่งสัญญาณได้
ประมาณ 300 เมตร ส่วนตัวแม่ข่ายที่เป็นต้นทางที่ส่งสัญญาณมาให้ ทางานอยู่ที่ ไหนก็ได้ จึงทาให้
ยากต่อการจับกุมตัวแม่ข่ายได้ (สุรัตน์ สาเรือง, 2555)
เมื่อวันมี่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สามารถจับกุมผู้ทุจริตก่อนจะเข้าสอบได้มากถึง 312 คน
แยกเป็นพื้นที่ของตารวจภูธรภาค 6 สนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 179 คน ตารวจภูธร
ภาค 2 สนามสอบจังหวัดชลบุรี จานวน 95 คน ตารวจภูธรภาค 3 สนามสอบจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 34 คน ตารวจภูธรภาค 5 สนามสอบจังหวัดลาปาง จานวน 4 คน และวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.
2555 ตารวจภูธรภาค 3 โดยตารวจภูธรภาค 3 แถลงข่าวผลการจับกุมแก๊งโกงข้อสอบเข้าโรงเรียน
ตารวจ โดยสามารถจั บกุมผู้สมัครสอบ ที่ทุจริตได้กว่า 30 คน ผู้ที่ประสานงานในการโกงข้อสอบ
และรับหน้าที่ขนผู้สมัครสอบ พร้อมแจกอุปกรณ์การทุจริตได้อีกรวม 5 คน พร้อมเงินสด กว่า 10
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ล้า นบาท และอุป กรณ์ส่ง สัญญาณ ที่ซุก อยู่ ใ นเสื้ออี ก 2 ชุด อุ ปกรณ์รับสั ญญาณที่ยึ ด ได้จากตั ว
ผู้สมัครสอบอีก 22 เครื่อง พื้นที่ตารวจภูธรภาค 2 ตารวจภูธรภาค 3 และตารวจภูธรภาค 6 มีการ
ติดต่อคนเข้าร่วมทุจริตสอบกว่า 150 คน ซึ่งจะมีผู้มาประสานกันอีกทีที่ทาหน้าที่นาอุปกรณ์สื่อสาร
ดังกล่าวมาให้ที่โรงแรม โดยไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน มีหน้าที่เพียงประสานงาน เก็บเงินทั้งหมด
ไว้และแนะนาวิธีการใช้อุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวให้กับผู้สมัครสอบ พร้อมบอกวิธีใช้งานและวันที่
12 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2555 ต ารวจภู ธ รภาค 9 ที่ ก องบั ง คั บ การต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด สงขลา จั บ กุ ม
ขบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจประจาปี 2555
ได้จานวน 10 คน (สุรัตน์ สาเรือง, 2555)
สามารถการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 2 มิติ ดังนี้
1.หลักธรรมาภิบาลของตัวบุคคล ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามขั้นตอนในการสอบอย่างเปิดเผย
1.2 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ
1.3 ผู้ควบคุมการสอบมีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ผู้ควบคุมการสอบมีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบ
1.5 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
1.6 ผู้ควบคุมการสอบมีหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
2. หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการสอบอย่างเปิดเผย
2.2 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ
2.3 ตารวจภูธรภาค 7 มีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ตารวจภูธรภาค 7 มีความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบ
2.5 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
2.6 ตารวจภูธรภาค 7 มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างดี
ต่อข้อค าถาม ท่ านคิดว่าประสิทธิผลของการป้องกั นการทุจริตสามารถกาหนดตัวชี้วัด
ใดบ้าง?
ผู้ใ ห้สัม ภาษณ์ไ ด้ให้ข้ อมู ล หรือแสดงทัศนะผลสรุปประสิทธิผลการป้องกั นการทุจริต
สามารถกาหนดได้ 3 มิติ ดังนี้
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของการสอบ
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3. การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติ ธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งใน
แต่มิติมีตัวชี้วัด ดังนี้
1) การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 กองอานวยการสอบมีการวางแผนที่จะทาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.2 กองอานวยการสอบกาหนดวิธีการเพื่อให้ข้าราชการตารวจเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ควบคุมสอบ
1.3 กองอานวยการสอบมีการจัดลาดับความสาคัญของการบริหารจัดการสอบไว้
อย่างชัดเจน
1.4 กองอานวยการสอบมุ่งให้เกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการสอบ
1.5 กองอานวยการสอบมีการปฏิบัติงานร่วมกันโดยทางานเป็นทีม
1.6 กองอานวยการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายตอบข้อซักถามของ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้
2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ท่ า นพึ ง พอใจในความมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะท างานนั้ น ให้ ส าเร็ จ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2.2 ท่านพึงพอใจโดยเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสอบให้สาเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ท่ า นพึ ง พอใจโดยทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ใ นการควบคุม การสอบให้ส าเร็ จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ท่านพึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
2.5 ท่านพึงพอใจในความสาเร็จของการบริหารจัดการสอบที่ท่านได้รับมอบหมาย
2.6 ท่านพึงพอใจโดยมีความสบายใจเมื่อสอบเสร็จและเกิดความภาคภูมิใจที่ตนได้
ทาหน้าที่อย่างดีที่สุด
3) การด าเนิน การสอบเป็ น ไปอย่ า งบริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 การสอบสามารถแยกคนเก่งและไม่เก่งได้
3.2 ข้อสอบมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ
3.3 ขั้นตอนในการสอบมีการดาเนินการได้อย่างกระชับรัดกุม
3.4 ห้องสอบควรจัดให้ผู้เข้าสอบลดลงและเพิ่มผู้ควบคุมการสอบมากขึ้น
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3.5 ข้อสอบควรมีหลายชุดและแตกต่างในข้อคาถาม
3.6 ให้มีการสอบภาคพลศึกษาก่อนการสอบข้อเขียน
สามารถสรุปประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของ
ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นแนวทางปฏิบัติได้ 4 ประการดังนี้
1. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีความสาคัญต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการสอบ
มีความสาคัญอย่างมาก เพราะการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนแน่นอน จะทาให้ผู้ที่ทุจริตเกรงกลัว
กฎหมาย
2. การจัดการเทคโนโลยี มาตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย
สิบตารวจใช้ได้ผลมากที่สุด เพราะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการกลั่นกรองหรือคัดกรองผู้ที่เข้า
สอบต้องแสดงความบริสุทธิ์และไม่โกงการสอบ โดยทุกคนที่อยู่ในกระบวนการสอบต้องเข้ารับ
การตรวจจากเครื่องมือที่ป้องกันการทุจริตได้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรมีความสาคัญในการป้องกันการทุจริตในการสอบ
มากที่ สุ ด เพราะเป็ น กลไกแรกที่ ผู้ เ ข้ า สอบต้ อ งพบเจอและขอแสดงความจ านงที่ จ ะเข้ า สู่
กระบวนการสอบ ดังนั้นบุคลากรย่อมเป็นผู้สังเกตการณ์ผู้เข้าสอบว่ามีพฤติการณ์อย่างไรในการ
สอบ เป็นต้น
ต้องมีก ารคัดเลือกและการฝึกอบรมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ให้ตระหนักถึง
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการสร้างจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ
ของตารวจ จึงจะรับมือกับการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจได้
4. หลักธรรมาภิบาล การปลูกฝังธรรมาภิบาลในสังคมหรือให้ผู้สอบและผู้จัดการสอบช่วย
ลดโอกาสทาทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้ เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่ดี เช่น
หลักธรรมาภิบาล(Good Governance) 6 ประการซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ ได้แก่ (1) หลักนิติ
ธรรม เป็ นหลัก ที่ ถือเป็ นกฎ กติก าในสังคมที่ ทุกคนมีส่วนเกี่ ย วข้อง ดังนั้น การตรากฎหมายที่
ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของสมาชิก ระบบ
กฎหมายและกระบวนการ ยุ ติ ธ รรมที่ดี มีความเป็ นธรรมและมี ความชั ดเจน มี ระบบลงโทษที่
เหมาะสม รวมทั้ง มีการบังคับใช้ที่คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้อานาจ
ของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่ให้ถูก
ละเมิ ดโดยการใช้ อานาจรัฐ และจะเกิ ดผลในทางตรงกันข้ามหากกฎหมายและระบบยุ ติธ รรม
อ่ อ นแอ จะก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการแสวงหาผลประโยชน์ จ ากข้ อ กฎหมายและแพร่ ก ระจาย
กว้า งขวางนาไปสู่ก ารทุ จริ ตในระดับการใช้ อานาจหน้ าที่อย่ างไม่ ระมั ดระวั ง กระทบต่ อสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนและกระทบต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจ (2) หลักคุณธรรม เป็นการพัฒนาให้
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บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต การบริหาร
จัดการที่ดีภาครัฐเป็นการบริหารที่ไม่เพียงแต่ให้ความสาคัญกับประสิทธิผล แต่ต้องให้ความสาคัญ
กับการดารงรักษาไว้ซึ่งหลักการอันถูกต้อง การยึดถือระบบคุณธรรม คุณค่าและความดีงามทั้งหลาย
ทั้ง นี้เพราะระบบคุณค่ าและค่ านิย มต่ างๆ ในระบบราชการจะเป็นปัจจัย ก าหนดพฤติกรรมของ
ข้าราชการและชี้นาวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย (3) หลักความโปร่งใส การทางานที่เปิดเผย
และสามารถตรวจสอบได้จ ะส่ ง ผลให้ ก ารทุ จ ริต คอร์รั ปชั นและความด้ อยประสิท ธิผ ลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการลดลงดังนั้น ถ้าภาครัฐจัดระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและ
เปิดเผยให้ประชาชนเข้ามาร่ว มรับรู้ในวิธีการและขั้นตอนการทางาน ได้มีโอกาสตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการดาเนินงานจะส่งผลให้ ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการทางานและ
ผลของงานมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรมและถือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
ประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า ข้าราชการมีความตั้งใจจริงใน
การปฏิบัติงาน (4) หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจ กระบวนการด าเนิ น การของโครงการ รวมถึ ง ได้ รั บ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ โดยมีการแสดงทัศนะต่างๆ ต่อการดาเนินงานที่มีผลต่อ
ชีวิ ต ความเป็ นอยู่ เพื่ อให้รัฐบาลนาไปประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย การให้คาแนะนา
ปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตลอดจนควบคุมการดาเนินงานดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นการ
สื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับประชาชน
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างความสามัคคีในชาติในขณะเดียวกัน จะก่อให้เกิดกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบนโยบายและการดาเนินงานของรัฐให้ดาเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น (5)
หลักความคุ้มค่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิด
ประโยชน์สุข แก่ส่วนรวม คานึง ถึงความประหยัด ความคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทางานดังนั้นภาครัฐซึ่งยังคงฐานะเป็นแกน
สาคัญในกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน จึงอาจ
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกการทางาน ให้คานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิผลมาก
ขึ้น (6) หลักความสานึกรับผิดชอบ เป็นกระบวนการทางานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิผลการ
ทางานให้ดีขึ้น ความสานึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
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5. ประสิทธิผลการป้ องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรีย นนายสิบตารวจให้เป็น
ระบบที่ ยั่ งยื น ควรสร้างบุ คลากรที่ดีควบคู่กั บระบบการสอบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งระบบ
ประกอบไปด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการสอบ การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การป้องกันและควบคุมการสอบ เป็นต้น ซึ่งทั้งบุคลากรและระบบต้องดาเนินการไปพร้อมๆ กัน
โดยมีการตรวจสอบอย่างชัดเจน ระบบตรวจสอบบุคลากรและบุคลากรตรวจสอบระบบ จักขาดสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งมิได้ สิ่งเหล่านี้จักทาให้การป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ให้เป็นระบบที่ยั่งยืนต่อไป
4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ในครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ โดย
แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน Pearson Correlation
และการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ด้วยเทคนิค Stepwise ที่ไ ด้จากการตอบ
แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 250 ชุด โดยนาเสนอผลวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของข้าราชการตารวจภูธรภาค 7
2. ปัจจัยที่ มี ผลต่อประสิท ธิผลการป้องกั นการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนัก เรีย นนายสิบ
ตารวจ
2.1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การจัดการ
เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาล
2.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ
เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
3. ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
3.1 การทดสอบสมมติฐานโดย Pearson Correlations ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรีย นนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
สานักงานตารวจแห่งชาติ
3.2 ผลการวิเคราะห์คุ ณสมบัติของตัวแปรพยากรณ์ที่นามาวิเคราะห์ถดถอยพหุ ปัจจัย ที่
นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
3.3 ปั จจัย ที่ นาไปสู่ป ระสิทธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรีย นนายสิบ
ตารวจ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3.4 ปั จจัย ที่ นาไปสู่ป ระสิทธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรีย นนายสิบ
ตารวจ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
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3.5 ปั จจัย ที่ นาไปสู่ป ระสิทธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรีย นนายสิบ
ตารวจ ด้านการดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
3.6 ปั จจัย ที่ นาไปสู่ป ระสิทธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรีย นนายสิบ
ตารวจ โดยรวม
1. ลักษณะทั่วไปของข้าราชการตารวจตารวจภูธรภาค 7
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยข้าราชการตารวจของตารวจภูธร
ภาค 7 จานวน 250 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ
เกี่ยวกับ เพศ อายุตัว สถานภาพ อายุราชการ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือนและชั้นของข้าราชการ
ตารวจ รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประชากรตัวอย่าง

(n = 250)

คุณลักษณะส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

226
24
250

90.4
9.6
100.0

180
12
32
26
250

72.0
4.8
12.8
10.4
100.0

76
169
5
250

30.4
67.6
2.0
100.0

18
21
31
180
250

7.2
8.4
7.4
72.0
100.0

เพศ

อายุตัว
ต่ากว่า 31 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
รวม
อายุราชการ
ต่ากว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป
รวม
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ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประชากรตัวอย่าง (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
รวม
ชั้นของข้าราชการตารวจ
ชั้นพลตารวจ
ชั้นประทวน
ชั้นสัญญาบัตร
รวม

(n = 250)

จานวน

ร้อยละ

143
90
17
0
250

57.2
36
6.8
0
100.0

39
31
180
250

15.6
12.4
72.0
100.0

18
120
112
250

7.2
48
44.8
100.0

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของบุ ค ลากร
ตารวจภูธรภาค 7 จานวน 250 คน เมื่อพิจารณาจาแนกตามเพศ อายุ ตัว สถานภาพ อายุราชการ วุฒิ
การศึกษา รายได้ต่อเดือนและชั้นของข้าราชการตารวจ ซึ่งนาเสนอผลการวิเคราะห์ผลโดยค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 90.4 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 9.6
ด้านอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา อายุ 41-50
ปี คิดเป็นร้อยละ 12.8 อายุมากกว่า 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 10.4 และอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 4.8
ด้านสถานภาพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 67.6 รองลงมามี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 30.4 และมีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 2.0
ด้านอายุราชการกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีอายุราชการตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
72.0 รองลงมามีอายุราชการ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.4 อายุราชการ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.4 และ
มีอายุราชการต่ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามลาดับ
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ด้านระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ากว่าระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.0 ระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ
6.8 และระดับปริญญาเอกไม่มีจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านรายได้ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ72.0 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 และมีรายได้
ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตามลาดับ
ด้านชั้นของข้าราชการตารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ คือชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ
48.0 รองลงมาคือชั้นสัญญาบัตร คิดเป็นร้อยละ 44.8 และชั้นพลตารวจ คิดเป็นร้อยละ7.2 ตามลาดับ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
2.1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการจัดการ
เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหลักธรรมาภิบาล
นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้ จานวน
250 คน โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.2 - 4.10
ตารางที่ 4.2 ระดับความคิดเห็นด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ : ความสาคัญของกฎหมายต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการการสอบ
ระดับความคิดเห็น
เรื่องเกี่ยวกับความสาคัญของกฎหมายต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการสอบ
1. ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็น
สิ่งที่ป้องกันการทุจริตการสอบได้
2. ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายสร้าง
ความเท่าเทียมในการสอบ เพราะกฎหมาย
จะมีข้อบังคับแก่ทุกคน
3. ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็น
กฎเกณฑ์ ที่ ส าคั ญ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ยุติธรรม

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

0

9

45

89

107

4.18 .85

มาก

7

7

43

104

93

4.11 .87

มาก

3

3

64

78

102

4.10 .90

มาก

S.D.

ค่าระดับ
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ตารางที่ 4.2 ระดับความคิดเห็นด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ : ความสาคัญของกฎหมายต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการการสอบ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

เห็น
ด้วย
น้อย

4. ผู้ ค วบคุ ม การสอบทราบว่ ากฎหมายมี
9
ความจาเป็นในการป้องกันการทุจริต
5. ผู้ควบคุมการสอบทราบว่าสังคมสงบสุข
8
ได้เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การสอบ
6. ผู้ ค วบคุ ม การสอบมี ค วามเข้ า ใจและ 12
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
ค่าเฉลี่ยรวม

เรื่องเกี่ยวกับความสาคัญของกฎหมายต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการสอบ

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

S.D.

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

16

68

70

87

3.84 1.09

มาก

12

71

83

76

3.83 1.02

มาก

11

73

88

66

3.74 1.05

มาก

3.96 .65

มาก

ค่าระดับ

จากตารางที่ 4.2 ผลการศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ :
ความสาคัญของกฎหมายต่อ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการการสอบ พบว่า ความคิดเห็นของ
ข้ า ราชการต ารวจภูธ รภาค 7 ที่ มีต่ อระดั บความคิด เห็ นด้ านกฎหมายและระเบี ย บข้อ บัง คั บ :
ความสาคัญของกฎหมายต่อ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการการสอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และเมื่อพิจารณารายข้อคาถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดัง นี้ โดยข้อ
คาถามที่ 1 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่ป้องกันการทุจริตการสอบได้ โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 4.18 รองลงมาข้อคาถามที่ 2 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายสร้างความเท่า
เทียมในการสอบ เพราะกฎหมายจะมีข้อบังคับแก่ทุกคนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ข้อคาถามที่ 3 ผู้ควบคุม
การสอบทราบว่ากฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สาคัญเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม ข้อคาถามที่ 4 ผู้ควบคุม
การสอบทราบว่ากฎหมายมีความจาเป็นในการป้องกันการทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 ข้อคาถาม
ที่ 5 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่าสังคมสงบสุขได้เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบโดย
มีค่าเฉลี่ย 3.83 และข้อคาถามที่ 6 ผู้ควบคุมการสอบมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การสอบมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.74
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ตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ : ระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทุจริตในการสอบข้อเขียน
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติเพือ่
ป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

1. ในกระบวนการสอบห้ามผู้เข้าสอบน า
3
ปั ญ หาข้ อ สอบออกนอกห้ อ งสอบเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต
2. ในกระบวนการสอบให้ผู้เข้าสอบสวม
4
เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกง
วอร์ม รองเท้ากีฬา เพื่อป้องกันการทุจริต
3. ในกระบวนการสอบห้ามผู้เข้าสอบตอบ
2
ปั ญ หาในกระดาษค าตอบแทนกั น เพื่ อ
ป้องกันการทุจริต
4. ในกระบวนการสอบให้ ผู้ เ ข้ า สอบน า 11
บั ต รประจ าตั ว สอบเข้ า ห้ อ งสอบ เพื่ อ
ป้องกันการทุจริต
5. ในกระบวนการสอบ มี ก ระบวนการ 207
ป้องกันการลอกข้อสอบจากผู้สอบอื่นเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
6. ในกระบวนการสอบมีความระมัดระวัง 12
เรื่ อ งอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทุ ก ชนิ ด เข้ า
ห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
ค่าเฉลี่ยรวม

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

5

45

100

97

4.13 .86

มาก

5

60

74

107

4.10 .94

มาก

7

54

92

95

4.10 .88

มาก

11

59

84

85

3.88 1.07

มาก

98

41

26

16

3.87 1.07

มาก

10

59

92

77

3.85 1.06

มาก

3.99 .67

มาก

S.D.

ค่าระดับ

จากตารางที่ 4.3 ผลการศึก ษาระดับ ความคิดเห็น ด้า นกฎหมายและระเบี ย บข้อ บัง คั บ :
ระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการ
ตารวจภูธรภาค 7 ที่มีต่อระดับความคิดเห็นด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ : ระเบียบข้อปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
และเมื่อพิจารณารายข้อคาถามพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ โดยข้อคาถามที่ 1 ในกระบวนการสอบ

90

ห้ามผู้เข้าสอบนาปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 ข้อ
คาถามที่ 2 ในกระบวนการสอบให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกงวอร์ม
รองเท้ากีฬา เพื่อป้องกันการทุจริต ข้อคาถามที่ 3 ในกระบวนการสอบห้ามผู้เข้าสอบตอบปัญหาใน
กระดาษคาตอบแทนกันเพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ข้อคาถามที่ 4 ในกระบวนการ
สอบให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวสอบเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ข้อที่
คาถาม 5 ในกระบวนการสอบ มีกระบวนการป้องกันการลอกข้อสอบจากผู้สอบอื่นเพื่อ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.87 และข้อคาถามที่ 6 ในกระบวนการสอบมีความระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิดเข้าห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.85
ตารางที่ 4.4 ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเทคโนโลยี : ความส าคัญของเทคโนโลยี ใ นการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิผล
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับความสาคัญของ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อประสิทธิผล

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

1. เทคโนโลยีทาให้เกิดความรวดเร็วใน
2
การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
2. เทคโนโลยี เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ หมาะสมที่ ม า 1
ป้องกันการทุจริต
3. เทคโนโลยี เ มื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น การ
1
ประหยัดต้นทุน ในการป้องกันการทุจริต
4. เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถป้องกัน
5
การทุจริตอย่างได้ผล
5. เทคโนโลยี ส ามารถอ านวยความ
7
สะดวกในการป้องกันการทุจริต
6. เทคโนโลยี มีประสิทธิ ผลในป้องกัน 5
การทุจริตในทุกกระบวนการ
ค่าเฉลี่ยรวม

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

7

51

106

84

4.10

6

59

106

12

63

11

S.D.

ค่าระดับ

.85

มาก

78

4.02 .83

มาก

97

77

3.95 .89

มาก

62

99

73

3.90

.94

มาก

7

70

91

75

3.88 .97

มาก

10

79

76

80

3.86 .98

มาก

3.94

มาก

.60

91

จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเทคโนโลยี : ความสาคัญ
ของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิ ผล พบว่า ข้าราชการตารวจภูธรภาค 7 ที่มี
ต่อระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเทคโนโลยี : ความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อประสิทธิ ผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 และเมื่อพิจารณารายข้อ
คาถาม พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ โดยข้อคาถามที่ 1 เทคโนโลยีทาให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ข้อคาถามที่ 2 เทคโนโลยี
เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่มาป้องกันการทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 ข้อคาถามที่ 3 เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้
เป็นการประหยัดต้นทุน ในการป้องกันการทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 ข้อคาถามที่ 4 เทคโนโลยีที่
ทันสมัย สามารถป้องกันการทุจริตอย่างได้ผลโดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 ข้อคาถามที่ 5 เทคโนโลยีสามารถ
อานวยความสะดวกในการป้ องกั นการทุจริต โดยมีค่า เฉลี่ย 3.88 ข้ อคาถามที่ 6 เทคโนโลยี มี
ประสิทธิผลในป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86
ตารางที่ 4.5 ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเทคโนโลยี : หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับ
โลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดเกี่ยวหลักการพื้นฐานของ
เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการ
1. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจจับ
โลหะแบบเดินผ่าน
2. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริ ตโดยใช้เครื่อ งรบกวน
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการ
ป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจค้น
โลหะแบบมือถือ
4. หน่ วยงานของท่ านมีการใช้อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลใน
การป้องกันการทุจริต

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

1

8

50

87

104

4.10

0

7

59

94

2

10

47

6

11

56

S.D.

ค่าระดับ

.87

มาก

90

4.10 .84

มาก

107

84

4.04 .87

มาก

101

76

3.92 .96

มาก
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ตารางที่ 4.5 ระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเทคโนโลยี : หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับ
โลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดเกี่ยวหลักการพื้นฐานของ
เครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการ

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

5. หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการ
7
ป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจค้น
โลหะแบบมือถือ
6. หน่วยงานของท่านมีความกระตือรือ - 5
ร้นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกัน
การทุจริต
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

11

66

80

86

3.91 1.02

มาก

13

74

84

74

3.84

.98

มาก

3.99

.62

มาก

ค่าระดับ

จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเทคโนโลยี : หลักการ
พื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ พบว่า ข้าราชการตารวจภูธร
ภาค 7 ที่มีต่อระดับความคิดเห็นด้านการจัดการเทคโนโลยี : หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับ
โลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 และ
เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ โดยข้อคาถามที่ 1 หน่วยงานของท่านมีการ
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน,ข้อคาถามที่ 2 หน่วยงาน
ของท่านมีการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และข้อ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ข้อคาถามที่ 3 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ข้อที่ 4 หน่วยงานของท่านมี
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิ ผลในการป้องกันการทุจริต โดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 ข้อ
คาถามที่ 5 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกั นการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจค้นโลหะแบบ
มือถือโดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 และข้อคาถามที่ 6 หน่วยงานของท่านมีความกระตือรือร้นในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันการทุจริตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84
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ตารางที่ 4.6 ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การคัดเลือก
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

1. ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติหน้าที่ในการ
1
บริหารจัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ผู้ควบคุมการสอบมีขวัญและกาลังใจที่ 2
จะก้าวหน้าต่อไปในองค์กร
3. ผู้ควบคุมการสอบมีความจงรักภักดีต่อ
4
องค์กร
4.ผู้ ค วบคุ ม การสอบมี ค วามรู้ ค วาม
8
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ยุติธรรม
5. ผู้ ค ว บ คุ ม ก า ร ส อ บ มี คุ ณ ส ม บั ติ
8
เหมาะสมตรงตามความต้ อ งการของ
องค์กร
6. ผู้ควบคุมการสอบมีความตั้งใจทางาน
6
ให้ดีขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

8

58

90

93

4

61

96

11

56

9

S.D.

ค่าระดับ

4.06

.88

มาก

87

4.05

.85

มาก

83

96

4.02

.96

มาก

61

89

83

3.92 1.00

มาก

7

68

93

74

3.87

.98

มาก

18

59

87

80

3.87 1.02

มาก

3.97

มาก

.70

จากตารางที่ 4.6 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การ
คัดเลือก พบว่า ข้าราชการตารวจภูธรภาค 7 ที่มีต่อระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์: การคัดเลือก ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อ
พิจารณารายข้อคาถาม พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ โดยข้อคาถามที่ 1 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารจัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06
ข้อคาถามที่ 2 ผู้ควบคุมการสอบมีขวัญและกาลังใจที่จะก้าวหน้าต่อไปในองค์กร โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05
ข้อคาถามที่ 3 ผู้ควบคุมการสอบมีความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 ข้อคาถามที่ 4
ผู้ ค วบคุ ม การสอบมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ยุ ติ ธ รรม โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.92
ข้อคาถามที่ 5 ผู้ควบคุมการสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กรและข้อ
คาถามที่ 6.ผู้ควบคุมการสอบมีความตั้งใจทางานให้ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.87
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ตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การฝึกอบรม
ระดับความคิดเห็น
เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

เห็น
ด้วย
น้อย

1. ช่วยให้มีโอกาสได้รับความรู้ มีความ
4
คิ ด สร้ างสรรค์ มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของสภาวะแวดล้ อ มและ
เทคโนโลยี
2. ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานให้
1
น้อยลง
3. ช่วยแบ่ งเบาภาระหน้ าที่ข องผู้ บังคั บ
5
บัญชาในการให้คาแนะนาและสอนงาน
4. ช่วยกระตุ้นทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติ- 7
งานอย่างมีประสิทธิผล
5. ช่วยทาให้มีการประสานงานกันมาก
4
ขึ้น
6. ช่วยทาให้วิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถ- 2
ภาพดียิ่งขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรม

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

32

141

59

14

3.19

.79 ปานกลาง

42

137

60

10

3.14

.75 ปานกลาง

37

139

56

13

3.14

.80 ปานกลาง

35

143

51

14

3.12

.82 ปานกลาง

36

147

57

6

3.10

.72 ปานกลาง

35

161

47

5

3.07

.66 ปานกลาง

3.13

.60

S.D.

ค่าระดับ

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.7 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การ
ฝึกอบรม พบว่า ข้าราชการตารวจภูธรภาค 7 ที่มีต่อระดับความคิดเห็นด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์: การฝึกอบรม ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.13 และ
เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ โดยข้อคาถามที่ 1 ช่วยให้มีโอกาสได้รับ
ความรู้ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาวะแวดล้ อ มและ
เทคโนโลยีโดยมีค่าเฉลี่ย 3.19 ข้อคาถามที่ 2 ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง และข้อ
คาถามที่ 3 ช่ วยแบ่ ง เบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการให้คาแนะนาและสอนงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.14 ข้อคาถามที่ 4 ช่วยกระตุ้นทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ ผลโดยมี
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ค่าเฉลี่ย 3.12 ข้อคาถามที่ 5 ช่วยทาให้มีการประสานงานกันมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 3.10 ข้อคาถามที่
6 ช่วยทาให้วิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.07
ตารางที่ 4.8 ระดับความคิดเห็นด้านหลักธรรมาภิบาล: หลักธรรมาภิบาลของผู้ควบคุมการสอบ
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ของผู้ควบคุมการสอบ

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

1. ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามขั้นตอน
3
ในการสอบอย่างเปิดเผย
2. ผู้ ค วบคุ ม การสอบปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
3
ตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ
3. ผู้ควบคุมการสอบมีหลักคุณธรรมใน
3
การปฏิบัติงาน
4. ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามกฎหมาย 11
ที่กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
5. ผู้ควบคุมการสอบมีความตระหนักใน
9
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. ผู้ ค วบคุ ม การสอบมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ 10
สุจ ริ ต ความรั บ ผิ ด ชอบในขั้ น ตอนการ
สอบ
ค่าเฉลี่ยรวม

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

8

41

95

103

9

41

97

10

53

10

S.D.

ค่าระดับ

4.15

.89

มาก

100

4.13

.90

มาก

90

94

4.05

.93

มาก

55

97

77

3.88 1.03

มาก

12

61

88

80

3.87 1.03

มาก

11

59

92

78

3.87 1.03

มาก

3.99

มาก

.65

จากตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นด้านหลักธรรมาภิบาล: หลักธรรมาภิบาล
ของผู้ควบคุมการสอบ พบว่า ข้าราชการตารวจภูธรภาค 7 ที่มีต่อระดับความคิดเห็นด้านหลักธรร
มาภิบาล: หลักธรรมาภิบาลของผู้ควบคุมการสอบ ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 และเมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ โดยข้อคาถามที่ 1
ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามขั้นตอนในการสอบอย่างเปิดเผย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
4.15 ข้อคาถามที่ 2 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.13 ข้อคาถามที่ 3 ผู้ควบคุมการสอบมีหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05
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ข้อคาถามที่ 4 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเข้มงวดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ข้อ
คาถามที่ 5 ผู้ควบคุ ม การสอบมีความตระหนักในหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมายและข้อคาถามที่ 6
ผู้ควบคุมการสอบมีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87
ตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นด้านหลักธรรมาภิบาล: หลักธรรมาภิบาลของตารวจภูธรภาค 7
ระดับความคิดเห็น
เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

เห็น
ด้วย
น้อย

1. ตารวจภูธรภาค 7 มีความรับผิดชอบ 1
ในขั้นตอนการสอบ
2. ตารวจภูธรภาค 7 มีหลักเกณฑ์ในการ 4
ปฏิบัติงานอย่างดี
3. ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามขั้นตอน 2
ในการสอบอย่างเปิดเผย
4. ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติให้ถูกต้อง 4
ตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ
5.ตารวจภูธรภาค 7 มีความตระหนักใน 1
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6.ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามกฎหมายที่ 3
กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
ค่าเฉลี่ยรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ของตารวจภูธรภาค 7

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

32

142

71

4

3.18

.68 ปานกลาง

24

151

66

5

3.18

.69 ปานกลาง

35

141

65

7

3.16

.72 ปานกลาง

34

135

73

4

3.16

.73 ปานกลาง

30

151

65

3

3.16

.65 ปานกลาง

30

148

65

4

3.15

.69 ปานกลาง

3.16

.55

S.D.

ค่าระดับ

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นด้านหลักธรรมาภิบาล: หลักธรรมาภิบาล
ของตารวจภูธรภาค 7 พบว่าข้าราชการตารวจภูธรภาค 7 ที่มีต่อระดับความคิดเห็นด้านหลักธรรมาภิ
บาล : หลักธรรมาภิบาลของตารวจภูธรภาค 7 ได้รับการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 และเมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่าทุกข้อ อยู่ในระดับดังนี้ โดยข้อคาถามที่ 1
ตารวจภูธรภาค 7 มีความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบและข้อคาถามที่ 2 ตารวจภูธรภาค 7 มี
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานอย่างดีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.18 ข้อคาถามที่ 3 ตารวจภูธร
ภาค 7 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการสอบอย่างเปิดเผย,ข้อคาถามที่ 4 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติให้ถูกต้อง
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ตามระเบียบข้อบังคับในการสอบและข้อคาถามที่ 5 ตารวจภูธรภาค 7 มีความตระหนักในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 ข้อคาถามที่ 6 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนด
ไว้อย่างเข้มงวดโดยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.15
ตารางที่ 4.10 สรุป ผลระดั บ ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั งคั บ การจั ด การ
เทคโนโลยี การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และหลั ก ธรรมาภิ บ าล ในภาพรวม โดย ข้ า ราชการ
ตารวจภูธรภาค 7
รายการประเมิน
1. ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2. ด้านการจัดการเทคโนโลยี
3. หลักธรรมาภิบาล
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค่าเฉลี่ยรวม

3.98
3.96
3.58
3.55
3.77

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ความหมาย
.61
มาก
.57
มาก
.42
มาก
.44
มาก
.42
มาก

จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมิ น ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บ
ข้อบังคับ การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวม ซึ่ง
ได้รับการประเมินโดยข้าราชการตารวจภูธรภาค 7 พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77
2.2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ
น ามาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานหาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้
จานวน 250 คน โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4.11-4.14
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ตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต: การบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้
ระดับความคิดเห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

1. กองอานวยการสอบมีการวางแผนที่จะ 3
ทาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. กองอานวยการสอบมีการปฏิบัติงาน
2
ร่วมกันโดยทางานเป็นทีม
3. กองอานวยการสอบกาหนดวิธีการให้
2
ข้ า ราชการต ารวจเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ควบคุมการสอบ
4. กองอ านวยการสอบมุ่ ง ให้ เ กิ ด การ 10
วางแผนอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ สร้ า ง
มาตรฐานในการบริหารจัดการสอบ
5. กองอานวยการมี ความรู้ ความเข้าใจ 10
สามารถอธิ บ ายตอบข้ อ ซั ก ถามของ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้
6. กองอ านวยการสอบมี ก ารจั ด ล าดั บ
8
ความสาคัญของการบริหารจัดการสอบ
ไว้อย่างชัดเจน
ค่าเฉลี่ยรวม

เห็น
ด้วย
น้อย

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

1

48

91

107

6

49

98

5

47

8

S.D.

ค่าระดับ

4.19

.84

มาก

95

4.11

.86

มาก

110

86

4.09

.82

มาก

57

81

94

3.96 1.05

มาก

11

60

84

85

3.89 1.05

มาก

10

69

79

84

3.88 1.02

มาก

4.02

มาก

.66

จากตารางที่ 4.11 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
: การบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ พบว่า ข้าราชการตารวจภูธรภาค 7 ที่มีต่อระดับความคิดเห็น
ความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต : การบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 และเมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ โดยข้อ
คาถามที่ 1 กองอานวยการสอบมีการวางแผนที่จะทาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.19 ข้อคาถามที่ 2 กองอานวยการสอบมีการปฏิบัติงานร่วมกันโดยทางานเป็นทีม
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 ข้อคาถามที่ 3 กองอานวยการสอบกาหนดวิธีการให้ข้าราชการตารวจเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบโดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ข้อคาถามที่ 4 กองอานวยการสอบมุ่งให้เกิด
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การวางแผนอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อสร้ างมาตรฐานในการบริ หารจัด การสอบโดยมี ค่ าเฉลี่ย 3.96
ข้อคาถามที่ 5 กองอานวยการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ทุก
ฝ่ายได้โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 ข้อคาถามที่ 6 กองอานวยการสอบมีการจัดลาดับความสาคัญของการ
บริหารจัดการสอบไว้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88
ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต: ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
ระดับความคิดเห็น
เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

เห็น
ด้วย
น้อย

1. ท่านพึงพอใจโดยมีความสบายใจเมื่อ
3
สอบเสร็จและเกิด ความภาคภูมิใจที่ต น
ได้ทาหน้าที่อย่างดีที่สุด
2. ท่านพึงพอใจในความสาเร็จของการ
6
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส อ บ ที่ ท่ า น ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
3. ท่ านพึ ง พอใจในสั ม พั นธภาพที่ ดี กับ
3
ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
4. ท่านพึงพอใจในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ
4
ท า ง า น นั้ น ใ ห้ ส า เ ร็ จ ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
5. ท่ า นพึ ง พอใจโดยทุ่ ม เทการปฏิ บั ติ
0
หน้าที่ในการควบคุมการสอบให้สาเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ท่ า นพึ ง พอใจโดยเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ
1
หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การสอบให้
สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าเฉลี่ยรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการสอบ

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

21

126

87

13

3.34

.76 ปานกลาง

21

130

80

13

3.29

.79 ปานกลาง

20

147

71

9

3.25

.70 ปานกลาง

14

159

64

9

3.24

.68 ปานกลาง

22

158

61

9

3.23

.65 ปานกลาง

26

154

60

9

3.20

.68 ปานกลาง

3.26

.54

S.D.

ค่าระดับ

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ พบว่า ข้าราชการตารวจภูธรภาค 7 ที่มีต่อระดับ
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ความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
สอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.26 และเมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ ข้อคาถามที่ 1 ท่านพึงพอใจโดยมีความสบายใจเมื่อสอบเสร็จและเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ตนได้ทาหน้าที่อย่างดีที่สุดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 ข้อคาถามที่ 2 ท่านพึง
พอใจในความส าเร็จของการบริหารจัดการสอบที่ท่านได้รับ มอบหมาย โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.29
ข้อคาถามที่ 3 ท่านพึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาโดยมีค่าเฉลี่ย 3.25
ข้อคาถามที่ 4 ท่านพึงพอใจในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทางานนั้นให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.24 ข้อคาถามที่ 5 ท่านพึงพอใจโดยทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการสอบให้
สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีค่าเฉลี่ย 3.23 ข้อคาถามที่ 6 ท่านพึงพอใจโดยเต็มใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารจัดการสอบให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
3.20
ตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็น ความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต: การดาเนินการสอบ
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ระดับความคิดเห็น
เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
1

เห็น
ด้วย
น้อย

1.การสอบสามารถแยกคนเก่งและไม่เก่ง
3
ได้
2.ห้องสอบควรจัดให้ผเู้ ข้าสอบลดลงและ 3
เพิ่มผู้ควบคุมการสอบมากขึ้น
3.ข้อสอบมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ
1
4.ให้ มี ก ารสอบภาคพลศึ ก ษาก่ อ นการ
2
สอบข้อเขียน
5.ขั้นตอนในการสอบมีการดาเนินการได้
4
อย่างกระชับรัดกุม
6.ข้อสอบควรมีหลายชุดและแตกต่างใน
2
ข้อคาถาม
ค่าเฉลี่ยรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการสอบ
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุตธิ รรม โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

เห็น
ด้วย
มาก

2

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง
3

4

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด
5

20

118

95

14

3.39

.76 ปานกลาง

17

121

98

11

3.39

.73 ปานกลาง

22
15

128
139

89
81

10
13

3.34
3.34

.71 ปานกลาง
.73 ปานกลาง

22

132

81

11

3.29

.75 ปานกลาง

24

134

79

11

3.29

.73 ปานกลาง

3.34

.59

S.D.

ค่าระดับ

ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
: การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พบว่า ข้าราชการ
ตารวจภูธ รภาค 7 ที่ มี ต่อระดั บ ความคิด เห็ น ความมีป ระสิท ธิผ ลการป้ องกั น การทุจ ริต : การ
ดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 และเมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับดังนี้ ข้อ
คาถามที่ 1 การสอบสามารถแยกคนเก่งและไม่เก่งได้ และคาถามที่ 2 ห้องสอบควรจัดให้ผู้เข้าสอบ
ลดลงและเพิ่มผู้ควบคุมการสอบมากขึ้นค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.39 ข้อคาถามที่ 3 ข้อสอบ
มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ และข้อคาถามที่ 4 ให้มีการสอบภาคพลศึกษาก่อนการสอบข้อเขียน
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 ข้อคาถามที่ 5 ขั้นตอนในการสอบมีการดาเนินการได้อย่างกระชับรัดกุม และข้อ
คาถามที่ 6 ข้อสอบควรมีหลายชุดและแตกต่างในข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.29
ตารางที่ 4.14 สรุปผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ ใน
ภาพรวม โดยข้าราชการตารวจภูธรภาค 7
รายการประเมิน
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ
2. การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. ค่าระดับ
4.02 .66
มาก
3.34 .59 ปานกลาง
3.26 .54 ปานกลาง
3.54 .41 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
การสอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ โดยภาพรวม ซึ่ ง ได้ รั บ การประเมิ น โดยข้ า ราชการ
ตารวจภูธรภาค 7 พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54
3. ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
3.1 การทดสอบสมมติฐานโดย Pearson Correlation ปัจจัยที่มีความสัมพั นธ์ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรีย นนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
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ตารางที่ 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่อประสิทธิผลการป้องกัน
การทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยรวม
ตัวแปร
X1.1
X1.2
1.000
X1.1
X1.2
0.737**
1.000
X1
0.930** 0.934**
0.599** 0.607**
Y1
-0.033
-0.030
Y2
-0.075
-0.067
Y3
Y_Total 0.274** 0.284**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X1

Y1

Y2

Y3

Y_Total

1.000
0.647**
-0.034
-0.076
0.299**

1.000
-0.025
-0.026
0.520**

1.000
0.685**
0.764**

1.000
0.777**

1.000

จากตารางที่ 4.15 พบว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับ(X1) มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล
การป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (Y_Total) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ 0.299 เมื่อพิจารณากฎหมายและระเบียบข้อบังคับแต่ละด้านมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล
การป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 โดยรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยี ต่อประสิทธิผลการป้องกันการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
ตัวแปร
X2.1
X2.2
1.000
X2.1
0.724**
1.000
X2.2
0.925** 0.931**
X2
0.519** 0.593**
Y1
Y2
-0.048
-0.012
Y3
-0.106
-0.080
Y_Total 0.209** 0.278**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X2

Y1

Y2

Y3

Y_Total

1.000
0.599**
-0.032
-0.099
0.263**

1.000
-0.025
-0.026
0.520**

1.000
0.685**
0.764**

1.000
0.777**

1.000
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า การจัดการเทคโนโลยี (X2) มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (Y_Total) อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ์ (r)
เท่ากับ 0.263 เมื่อพิจารณาการจัดการเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการป้องกันการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 โดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต่อประสิทธิผลการป้องกัน
การทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยรวม
ตัวแปร
X3.1
X3.2
1.000
X3.1
-0.087
1.000
X3.2
X3
0.731** 0.616**
0.611** -0.072
Y1
-0.044 0.585**
Y2
-0.034 0.552**
Y3
Y_Total 0.296** 0.490**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X3

Y1

Y2

Y3

Y_Total

1.000
0.434**
0.366**
0.351**
0.569**

1.000
-0.025
-0.026
0.520**

1.000
0.685**
0.764**

1.000
0.777**

1.000

จากตารางที่ 4.17 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(X3)มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจ
แห่งชาติโดยรวม(Y_Total) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ากับ 0.569 เมื่อพิจารณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการป้องกัน
การทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 โดยรวม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยรวม
ตัวแปร
X4.1
X4.2
X4
Y1
Y2
Y3
Y_Total
1.000
X4.1
-0.024
1.000
X4.2
X4
0.755** 0.637**
1.000
Y1
0.730** -0.036 0.539**
1.000
-0.058 0.554** 0.319** -0.025
1.000
Y2
-0.063 0.520** 0.293** -0.026 0.685**
1.000
Y3
1.000
Y_Total 0.340** 0.480** 0.577** 0.520** 0.764** 0.777**
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.18 พบว่า หลักธรรมาภิบาล(X4)มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการป้องกัน
การทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
(Y_Total) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.577
เมื่อพิจารณาหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 โดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของตัวแปรพยากรณ์ที่นามาวิเคราะห์ถดถอยพหุ ปัจจัยที่
นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่นามาวิเคราะห์
ตัวแปรพยากรณ์
ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (X1)
ด้านการจัดการเทคโนโลยี (X2)
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X3)
ด้านหลักธรรมาภิบาล (X4)

Mean
3.97
3.96
3.55
3.58

Std. Deviation
.613
.565
.440
.418

N
250
250
250
250

จากตารางที่ 4.19 ค่าสถิติของตัวแปรมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ดีและเหมาะสม กล่าวคือ
จานวนกลุ่มตัวอย่างมีมากพอ (250 ตัวอย่าง) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานกระจาย
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ค่อนข้างสูง ซึ่งแสดงว่า ความแปรปรวนของตัวแปรทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีการกระจายปกติ ค่าสถิติ
ดังกล่าว จึงเหมาะสมในการทดสอบด้วยเทคนิคถดถอยพหุต่อไป
ตารางที่ 4.20 ตารางเมตริกสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์
ตัวแปรพยากรณ์
ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (X1)
ด้านการจัดการเทคโนโลยี (X2)
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X3)
ด้านหลักธรรมาภิบาล (X4)

X1
1
.779
.499
.512

X2

X3

X4

1
.559
.481

1
.648

1

จากตารางที่ 4.20 พบว่า มีตัวแปรหนึ่งคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงเกิน .75 ขึ้นไป ได้แก่
ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (X1)กับด้านการจัดการเทคโนโลยี (X2) (r = .779) อาจทา
ให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงตัดตัวแปรด้านการจัดการเทคโนโลยี ออกจากการทดสอบด้วย
เทคนิคถดถอยพหุให้เป็นไปตามสมมติฐานกากับเทคนิคการวิเคราะห์ที่ตัวแปรทุกตัวต้องอิสระแยก
จากกัน
3.3 ปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ตารางที่ 4.21 แสดงการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรที่เข้าสมการด้วยเทคนิค Stepwise
ตัวแปรพยากรณ์
b
SEb beta
ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (X1)
.545 .058 .503
ด้านหลักธรรมาภิบาล (X4)
.447 .085 .281
ค่าคงที่ (Constant) = .258 ; SEE = .482
R2 = .477 ; Adj. R2 = .473 ; F = 112.589 ; sig. = .000

t
9.384
5.249

Sig.
.000
.000

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปรอิสระ 2 ตัว ร่วมกัน
อธิบายปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้ร้อยละ47.7 โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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คือ ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (X1) และด้านหลักธรรมาภิบาล (X4) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอานาจการทานายค่าสัมประสิทธิ์ต่อประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ได้ดีที่สุด คือ ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และด้านหลักธรรมาภิบาล ตามลาดับ
สามารถแสดงผลสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Ý = .258 + .545X1 + .447X4
3.4 ปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
ตารางที่ 4.22 แสดงการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรที่เข้าสมการด้วยเทคนิค Stepwise
ตัวแปรพยากรณ์
b
SEb
beta
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X3)
.467
.094
.377
ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (X1)
-.314
.060
-.353
ด้านหลักธรรมาภิบาล (X4)
.333
.100
.256
ค่าคงที่ (Constant) = 1.660 ; SEE = .480
2
R = .232 ; Adj. R2 = .222 ; F = 24.712 ; sig. = .000

t
4.963
-5.246
3.340

Sig.
.000
.000
.001

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัว ร่วมกัน
อธิบายปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ ได้ร้อยละ 23.2 โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การสอบ คื อปั จจั ย ด้ านการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ (X3) ด้า นกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ (X1) และด้านหลักธรรมาภิบาล (X4)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอานาจการทานายค่าสัมประสิทธิ์ต่อประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุ จริตการสอบเข้า เป็ นนักเรียนนายสิบตารวจ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการสอบ ได้ดีที่สุด คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
และด้านหลักธรรมาภิบาล ตามลาดับ
สามารถแสดงผลสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Ý = 1.660 + .467 X3 - .314 X1 + .333X4
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3.5 ปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ ด้านการดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
ตารางที่ 4.23 แสดงการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรที่เข้าสมการด้วยเทคนิค Stepwise
ตัวแปรพยากรณ์
b
SEb beta
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X3)
.530 .102 .392
ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (X1)
-.384 .065 -.396
ด้านหลักธรรมาภิบาล (X4)
.342 .108 .241
ค่าคงที่ (Constant) = 1.759 ; SEE = .521
R2 = .239 ; Adj. R2 = .229 ; F = 25.696 ; sig. = .000

t
5.193
-5.905
3.164

Sig.
.000
.000
.002

จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปรอิสระ 3 ตัว ร่วมกัน
อธิบายปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ด้านการดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ได้ร้อยละ 23.9 โดยพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ด้านความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ คือปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X3) ด้านกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ (X1)และด้านหลักธรรมาภิบาล (X4) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอานาจการทานายค่าสัมประสิทธิ์ต่อประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุ จริตการสอบเข้ าเป็นนักเรีย นนายสิบตารวจ ด้านการดาเนินการสอบเป็นไปอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ได้ดีที่สุด คือ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ และด้านหลักธรรมาภิบาล ตามลาดับ
สามารถแสดงผลสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Ý = 1.759 + .530X3 - .384 X1 + .342X4
3.6 ปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ โดยรวม
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ตารางที่ 4.24 แสดงการการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตัวแปรที่เข้าสมการด้วยเทคนิค Stepwise
ตัวแปรพยากรณ์
b
SEb
beta
t
Sig.
ด้านหลักธรรมาภิบาล (X4)
.349
.063
.359
5.535
.000
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (X3)
.313
.060
.337
5.201
.000
ค่าคงที่ (Constant) = 1.182 ; SEE = .317
2
R = .399 ; Adj. R2 = .394 ; F = 81.916 ; sig. = .000
จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปรอิสระ 2 ตัว ร่วมกัน
อธิบายปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
โดยรวม ได้ร้อยละ 39.9 โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้า
เป็ นนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ โดยรวม คื อ ปัจ จั ย ด้ านหลัก ธรรมาภิ บาล (X4)และด้ านการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ (X3) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอานาจการทานายค่าสัมประสิ ทธิ์ต่อประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ โดยรวม ได้ดีที่สุด คือ ด้านหลักธรรมาภิ
บาล และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ
สามารถแสดงผลสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Ý = 1.182 + .349X4 + .313X3
ความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ เท่ากับ
ค่าคงที่ (Constant) คือค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ บวกด้วย ค่าสัมประสิทธิ์
b4 ค่าน้าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ด้านหลักธรรมาภิ
บาล บวกกับ ค่าสัมประสิทธิ์ b3 ค่าน้าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
(ตัวพยากรณ์) ด้านการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ ดังนั้นด้านหลักธรรมาภิบาลและด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จึงส่งผลต่อ ความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย
สิบ ตารวจ มากที่ สุด เนื่องจากมี ก ารตัด ตัวแปรเหตุที่มีความสัมพันธ์กั นมากออกไปตามวิธีก าร
แก้ปัญหา Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) สามารถสร้างเป็นสมการถดถอยพหุคูณเชิง
เส้น ในการเขียนสมการในครั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อกาหนดของ วิธี Stepwise Multiple Regression ที่ว่าตัว
แปรอิสระทุก ตัวที่ เข้ ามาในสมการจะต้องเป็นตัวแปรที่ทาให้ส ามารถลดความผิดพลาดในการ
พยากรณ์สูงที่สุดโดยดูจากค่าสัมประสิทธิ์ (R2) จะต้องมีค่าสูง
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4.3 ผลการวิจัยเชิงปริมาณสอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่า หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มีผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ และผลการวิจัยเชิง คุณภาพ
พบว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และหลัก
ธรรมาภิบาล มีผลต่อประสิทธิผลการป้องกัน การทุจริตการสอบ ซึ่ง ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นข้อ
ค้นพบใหม่ ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง คุณภาพ
ที่ ไ ด้ ผ ลการวิ จั ย ที่ เ หมื อ นกั น คื อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
4.4 ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
จากผลการศึกษาประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
จึงสรุปปัจจัยที่นาไปสู่ ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ จากการวิจัยเชิงประมาณที่ค้นพบในครั้งนี้
ดังภาพที่ 4.1
หลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ

ภาพที่ 4.1 แสดงปัจจัยที่นาไปสู่ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
1.ปัจจัยที่มีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของ
ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ 2 ปัจจัย ประกอบด้วย
ปัจจัยที่ 1 หลักธรรมาภิบาล
ปัจจัยที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ปัจจัยที่ 1 หลักธรรมาภิบาล คือ การดาเนินงานในกระบวนการด้วยความความโปร่งใส
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความสามารถที่อธิบายได้ หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม
ของการบริหารจัดการการสอบ
จากผลการศึกษาหลักธรรมาภิบาลปัจจัยที่ 2 ของประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 โดยวิจัยในเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่ามีความสาคัญอย่างมาก เพราะการปลูกฝังธรรมาภิบาลในสังคมหรือให้
ผู้สอบและผู้จัดการสอบช่วยลดโอกาสทาทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้เพราะ เป็น
ส่วนหนึ่งในการขัดเกลาจิตใจ
ปั จ จั ย ที่ 2 การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ การคั ด เลื อ กและการฝึ ก อบรมที่ ส่ ง เสริ ม
ข้าราชการตารวจให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัยทัศนคติ และวิธีการทางานที่จะนาไปสู่
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการการสอบ
จากผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยตัวที่ 1 ของประสิทธิผลการป้องกันการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย
วิจัย ในเชิง คุ ณภาพและสนับ สนุนด้วยการวิจัย เชิงปริมาณ พบว่า มีความส าคัญอย่ างมาก เพราะ
ข้าราชการตารวจมีความสาคัญอย่างมากในการป้องกันการทุจริตในการสอบ และต้องฝึกการอบรม
ให้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติการจัดการสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกภาค พร้อมให้ความรู้ถึง
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการจัดการสอบ รวมทั้งปลูกฝังความรู้ในสถาบัน ให้เกิดการ
ทางาน การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม
2. ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรียนนายสิบตารวจของ
ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งเป็นไปอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการคัดเลือกบุคลากรด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ ซึ่งประสิทธิผลประกอบไปด้วย 3 ด้าน โดยแต่ละด้านจะมีตัวชี้วัดประสิทธิผล
ของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 ทั้งในมิติ
ของการป้องกันการทุจริตการสอบ ทาให้ประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบของตารวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย
1) การบรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2) การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3) ความพึงพอใจในด้านการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
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สามารถสรุป ระดับประสิทธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรีย นนายสิบ
ตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวม โดยการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ ผลจากการวิจัยอยู่ในระดับมาก การดาเนินการสอบเป็นไปอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผลจากการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ความพึง
พอใจในด้านการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ผลจากการวิจัยอยู่ใน
ระดับปานกลาง
3. ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การสอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ ของ
ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ จากการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักธรรมาภิบาล
ถือเป็นประสิทธิผลการป้องกัน การทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจที่สามารถป้องกัน
การโกงการสอบได้ ซึ่งตารวจภูธรภาค 7 นาไปใช้จะสามารถประสบความสาเร็จและบริหารจัดการ
สอบได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสอบ โดยประสิทธิผล
การป้องกั นการทุ จริตการสอบเข้ าเป็นนักเรีย นนายสิบตารวจและข้อค้นพบใหม่ในการวิจัย เชิง
ปริมาณ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และหลักธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจ
แห่งชาติ จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4.2
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

การจัดการเทคโนโลยี

ประสิทธิผลการป้องกันการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ

หลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาพที่ 4.2 ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการ
ป้ องกั นการทุ จริ ตการสอบเข้ า เป็ นนั ก เรี ย นนายสิบต ารวจ ต ารวจภู ธ รภาค 7 ส านั ก งานตารวจ
แห่งชาติ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ ต ารวจภู ธ รภาค 7 ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ และ 3) ใช้ เ ป็ น กรณี ศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจในประเทศไทย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยด้วยวิธีการดาเนินวิจัย 2 รูปแบบ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และเสริมด้วย
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ระดับลึก (In-Depth Interview)
กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 10 คน ส่ ว นวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามไปยั ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การสอบ ประกอบด้ ว ย
ข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ ข้าราชการตารวจชั้นประทวน และข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
ดังนั้นผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ออกเป็น 3 ส่วน คือ
5.1.1 สรุปผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ
5.1.2 สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ
5.1.3 สรุปผลการศึกษาเพื่อกาหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ประสิทธิผลการป้องการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
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5.1.1 สรุปผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ
จากการศึ กษาตารวจภูธรภาค 7 ส านัก งานตารวจแห่งชาติ ประเด็นตัวแปรด้านระดับ
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการสอบ ส่วนมากมีความคิดเห็นว่า ระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ
พิจารณาได้จาก การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของการสอบ และ
การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสนับสนุนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในระดับประสิทธิผล
การป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นความ
มีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ โดยภาพรวม ซึ่งได้รับ
การประเมินโดยข้ าราชการตารวจภูธรภาค 7 พบว่าอยู่ใ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54
สามารถจัดอันดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิ บตารวจ ของ
ตารวจภูธรภาค 7 เรียงตามลาดับได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง การบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ อันดับ
สอง การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และอันดับ
สุดท้ายคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
5.1.2 สรุ ป ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การสอบเข้ า เป็ น
นักเรียนนายสิบตารวจ
จากการศึกษาตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ประเด็นตัวแปรด้านปัจจัย ที่มี
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการสอบ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพราะถ้าไม่มีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ในการสอบจะก่ อให้เกิ ดปั ญหาในการบังคับใช้ก ฎหมาย โดยการปรับปรุงกฎหมายให้มีความ
ทันสมัย มีจุดแข็ง สามารถอุดช่องว่างการทุจริตการสอบได้ ปัจจัยด้านการจัดการเทคโนโลยี เพราะ
การใช้เทคโนโลยีมาตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจใช้ได้
ผลอย่างมากและเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจ ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะข้าราชการตารวจมีความสาคัญอย่างมากในการ
ป้องกันการทุจริตในการสอบ และต้องฝึกการอบรมให้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติการจัดการสอบให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล และปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาลเพราะการปลูกฝังธรร
มาภิบ าลในสั ง คมหรื อ ให้ ผู้ ส อบและผู้ จัด การสอบช่ว ยลดโอกาสทาทุ จริ ต ในการสอบเข้ าเป็ น
นักเรียนนายสิบได้เพราะ เป็นส่วนหนึ่งในการขัดเกลาจิตใจ
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ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ สนั บ สนุ น ผลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ในปั จ จั ย ที่ มี
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านหลักธรรมาภิบาลและปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เป็นไปตามสมมติฐานกาหนดไว้
5.1.3 สรุปผลการศึกษาเพื่อกาหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ประสิทธิผลการป้องการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
จากการศึกษาตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ของการบริหารจัดการสอบใน
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการสอบ ส่วนมากมีความคิ ดเห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
การสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ คือ ปัจจัยที่ 1 ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ปัจจัยที่ 2
ด้านการจัดการเทคโนโลยี ปัจจัยที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยที่ 4 หลักธรรมาภิ
บาล
ตัวแบบประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ผู้วิจัยได้
ทาการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสนับสนุนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการ
ทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานกาหนดไว้ และปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานกาหนดไว้
5.2 อธิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสอบ
ของตารวจภูธรภาค 7 และวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจ และ 3) ศึกษาเพื่อกาหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ประสิทธิผลการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจในประเทศไทย มีประเด็นมาอภิปรายดังนี้
5.2.1 อภิป รายระดับ ประสิทธิผลการป้องการทุจริตการสอบเข้ าเป็นนัก เรีย นนายสิ บ
ตารวจ ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น
ส่วนมาก พบว่า ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านที่หนึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ ด้านที่สอง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ และด้านที่สามการดาเนินการสอบเป็นไปอย่าง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ระดับความมี
ประสิท ธิผลการป้ องกั นการทุ จริตการสอบ อยู่ ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้านคือ ด้านการบรรลุ
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วัตถุประสงค์ของการสอบ ตารวจภูธรภาค 7 สามารถปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จได้ อาจเป็นเพราะ
ข้าราชการตารวจที่เกี่ย วข้องกับ การบริ หารจัดการสอบ ปฏิบัติตามแผนดาเนินการสอบที่รัดกุ ม
ส่วนด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
ของตารวจภูธรภาค 7 สามารถปฏิบัติงานอย่า งเต็มใจและเต็มความสามารถ อาจเป็น เพราะมีความ
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกคนดีเข้ามาสอบเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ส่วนด้านการ
ดาเนิน การสอบเป็ นไปอย่ า งบริ สุท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม โปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ อาจเป็น เพราะ
ตารวจภูธรภาค7 และข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสอบ มีความยุติธรรม สุจริต
สอดคล้องกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นว่าประสิทธิผลคือ ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กรที่กาหนดไว้ (Schermerhorn, 2008; อรุณ รักธรรม 2545, น. 12; พิมลจรรย์ นามวัฒน์,
2557, น. 17; เอนก ณ นคร, 2538, น. 8-9; ภรณี มหานนท์, 2549, น. 116-117)
5.2.2 อภิปรายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ จากการศึกษาผู้วิจัยได้สรุปไว้ 4 ประเด็น
ปรากฏได้ดังนี้
1. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
จากผลการวิจัยพบว่า กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถนามา
อธิบ ายได้ว่า การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ างชัด เจนและเพิ่ มโทษให้หนัก ขึ้นกฎหมายและระเบีย บ
ข้อบังคับมีความสาคัญต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการสอบมีความสาคัญอย่างมาก เพราะถ้า
ไม่มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการสอบจะก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย มีจุดแข็ง สามารถอุดช่องว่างการทุจริต การสอบในอดีตที่ผ่าน
มาได้ ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถนามาอธิบายได้ว่ากฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค่ า Adj. R2 เท่ า กั บ .473 โดยมี ค่ า
Significance เท่ากับ .000 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ เพราะกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ใช้ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ญาดา กาศยปนันท์ (2554) และ Waziri (2011) อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า แนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต,
การควบคุม ติดตาม และกากับดูแล เพื่อไม่ให้เกิดการกระทาความผิดมาจากการไม่รู้กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง, การป้องกันการทุจริตในบางกรณีต้องมีการ
เพิ่ ม บทลงโทษให้ ห นั ก ขึ้ น และบุ ค ลากรต้ อ งมี จ ริ ย ธรรมจึ ง จะท าให้ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต มี
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ประสิทธิผลมากขึ้น และการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ทาให้บทบาทของกฎหมายการให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อความ
โปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตได้ ดังนั้นกฎหมายและระเบียบข้อบังคับจึงเป็นปัจจัยสาคัญ ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ศึกษาตารวจภูธรภาค 7
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. หลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกั นการสอบเข้าเป็นนักเรี ย นนายสิบ
ตารวจของตารวจภูธรภาค 7
จากผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมาภิบาลที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถนามาอธิบายได้ว่า
หลักธรรมาภิบาล การปลูกฝังธรรมาภิบาลในสังคมหรือให้ผู้สอบและผู้จัดการสอบช่วยลดโอกาส
ทาทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการขัดเกลาจิตใจ เช่น นิมนต์
พระมาเทศนา แต่ถ้าคนที่ชั่วโดยสันดาน การขัดเกลา ก็เป็นได้เพียงลมผ่านหูเท่านั้น การปลูกฝังจึง
ต้องเน้นที่ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลอย่างใกล้ชิด แต่การสอนหลักธรรมาภิบาลต้องทาบ่อยๆ แบบ
น้าซึมบ่อทราย สิ่งสาคัญตรงบุคคลที่ถ่ายทอดหลักธรรมาภิบาล ต้องเป็นคนดี สามารถจูงใจ แนะนา
ต้องเป็นตัวแบบ (Model) ให้ผู้อื่นเชื่อมั่น และศรัทราได้ ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณหลักธรรมาภิ
บาลส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการป้ องกั น การสอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ ด้ า นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า Adj. R2 เท่ากับ .473 โดย
มีค่า Significance เท่ากับ .000 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ เพราะหลักธรรมาภิบาลของบุคคล
และหน่วยงาน ต้องโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
สอดคล้องกับแนวความคิด กระมล ทองธรรมชาติ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2547); สมาน
รัง สิ โยกฤษฏ์ (2546); วิภาส ทองสุทธิ์ (2551); บวรศัก ดิ์ อุวรรณโนและคณะ (2554); จินตนา
พลอยภัท รภิญโญ (2554) และบุ ญฑวรรณ วิงวอน (2556) อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหาร
จัดการขององค์ ก รในการป้ องกั นการทุจริต ด้วยการมีร ะบบการบริห ารงานที่ชัดเจน โปร่งใส
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยหน่วยงานต้องมีมาตรการ หรือแผนการดาเนินงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ดังนั้นหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการสอบเข้า
เป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ศึกษาตารวจภูธรภาค 7 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์ส ามารถนามา
อธิบายได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการตารวจมีความสาคัญในการป้องกันการทุจริตใน
การสอบอย่างมาก เพราะจิตสานึกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงต้องดูตัวแปรอื่นมาช่วยกาหนด
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เช่น กฎหมาย กติกา ใช้บังคับในการสอบ การกาหนดพื้นที่ในการสอบเป็นพื้นที่ชั้นนอก ชั้นกลาง
ชั้นใน ควรกาหนดไว้ว่า แต่ละชั้นของพื้นที่นั้นๆ ใครเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และข้าราชการ
ตารวจที่เข้าพื้นที่ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบเหมือนกับผู้เข้าสอบ และมีบทลงโทษ ข้าราชการ
ตารวจมีก ารทุ จริต มี ส่วนรู้เห็นเป็ นใจในการกระทาความผิด ต้องรับโทษหนักที่สุดช้าราชการ
ตารวจมีความสาคัญอย่างมากในการป้องกันการทุจริตในการสอบ และต้องฝึกการอบรมให้รู้ ถึง
แนวทางการปฏิบัติการจัดการสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกภาค พร้อมให้ความรู้ถึงข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการจัดการสอบ รวมทั้งปลูกฝังความรู้ในสถาบัน ให้เกิดการ
ทางาน การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า Adj. R2 เท่ากับ .222
โดยมีค่า Significance เท่ากับ .000 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ เพราะการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีความสาคัญ เช่น ฝึกอบรมผู้ควบคุมการสอบให้มีความรู้ความชานาญ รู้เท่าทันกลอุบาย
ต่างๆ ในการทุจริต
สอดคล้องกับแนวคิดของ ภัชราพร มีรสสม (2555); Amare (2014) และ Byrne (1999) อาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสาคัญที่สุดของการบริหารจัดการโดยทรัพยากรบุคคล
จะต้องเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความเข้าใจในการทางาน มีคุณธรรมและมีความ
ตั้งใจในการทางานอย่างเสียสละ, พนักงานมีความตระหนักที่ดีต่อแนวคิด การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และพนักงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับในการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน และการพัฒนา, การ
พัฒนาอาชีพ, การพัฒนาองค์กร และการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามแนวความคิดของการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์ โดยใช้ เกณฑ์ก ารปฏิบัติงาน และการให้ก ารสนับสนุน ทางด้านเทคนิค และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จาเป็นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างยั่งยืนมากขึ้น,
คุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยการมี
ส่วนร่วมของพนักงานที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกับวิธีการแบบมีค่านิยมร่วมมากขึ้น ดังนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ ศึกษาตารวจภูธรภาค 7 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. การจัดการเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
ตารวจของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเทคโนโลยีที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถนามาอธิบายได้
ว่าการจัดการเทคโนโลยี เป็นการใช้เทคโนโลยีมาตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
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นักเรียนนายสิบตารวจใช้ได้ผลอย่างมากและเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง ในการป้ องกันการทุจริตการ
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัฒน์ชัย ขาวิจิตราภรณ์ (2558); วรรณนภา วามานนท์ (2550);
Ainsworth (2011); อรรธนิศา สายบัว (2549) และณัฎฐ์ อาสนสุวรรณ (2550) อาจกล่าวโดยสรุปได้
ว่า การตรวจหาสิ่งแปลกปลอมประเภทโลหะในปัจจุบัน มีก ารใช้เครื่องตรวจจับโลหะในการ
ตรวจหาสิ่ ง แปลกปลอมหรื อ สิ่ ง ปลอมปนประเภทโลหะในสิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บ กระบวนการ
ตรวจสอบนี้ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อ ประสิทธิผลของการควบคุมอันตราย ณ จุดควบคุมวิกฤต,
การระดมสมองจากนักวิชาการประชาชาหรื อนักบริหารมืออาชีพ เข้ามาช่วยหาวิธีการในมิติใหม่ๆ
ที่นอกเหนือจากมิติทางกฎหมายและอาจต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในยุคโลกาภิวัตน์ โดยการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพื่อบริหารการทุจริต , เทคโนโลยีสามารถแก้ ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการใช้
โทรศัพท์มือถือ อย่างมีประสิทธิผล, การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ตามนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของตารวจภูธรภาค 7 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ, การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี มี การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
5.2.3 อภิป รายผลการศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ประสิท ธิผ ลการ
ป้องกันการทุจิตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจในประเทศไทย คือ
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ตารวจภูธรภาค 7
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นส่วนมาก พบว่า ด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการเทคโนโลยี และด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับมีผลต่อ
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ประกอบกับผลข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกัน
การทุจริตการสอบโดยรวม ได้ร้อยละ 39.9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า Adj. R2
เท่ากับ .394 โดยมีค่า Significance เท่ากับ .000 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ โดยพบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ โดยรวมคือด้าน
หลักธรรมาภิบาลและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามภาพที่ 5.1 ดังนี้
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หลักธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัดคือ
1. หลักธรรมาภิบาลของผู้ควบคุมการสอบ
2. หลักธรรมาภิบาลของตารวจภูธรภาค 7
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีตัวชี้วัดคือ
1. การคัดเลือก
2. การฝึกอบรม

ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ มีตัวชี้วัดคือ
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
3. การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธ์ ยุติธรรม

ภาพที่ 5.1 ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ จากผลการ
วิเคราะห์ที่ค้นพบใหม่ในการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเสริมและสนับสนุนผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัย ขอนาเสนอประสิท ธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนัก เรีย นนายสอบ
ตารวจ ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ และการจัดการเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันการทุจิตการ
สอบในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ และ
การดาเนินการสอบเป็ นไปอย่ า งบริสุทธิ์ ยุ ติธ รรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีวิธีก าร
เรียงลาดับตามความสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 2 วิธีการ คือ
1. ธรรมาภิบาลข้าราชการตารวจ
2. ธรรมาภิบาลหน่วยงานตารวจภูธรภาค 7
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Waziri (2011) ศึกษาความเข้มแข็งของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในประเทศไนจีเรีย พบว่า การบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัป ชัน ให้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ทาให้บทบาทของกฎหมายการให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ จินตนา
พลอยภั ท รภิ ญ โญ (2554) ศึ ก ษาปั จ จั ย เอื้ อ ที่ ท าให้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากร สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การบริหารจัดการขององค์กรในการป้องกันการทุจริต ด้วยการมีระบบ
การบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยหน่วยงานต้องมีมาตรการ หรือ
แผนการดาเนินงานเพื่อป้องกัน การทุจริต เช่น การรักษากฎ ระเบีย บ การปฏิบัติใ ห้ถูก ต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและวินัย
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 2 วิธีการ คือ
1. การคัดเลือก
2. การฝึกอบรม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Amare (2014) ศึกษาความท้าทายและการปฏิบัติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ:หลักฐานจากสานักงานรัฐของภูมิภาคที่ได้รับคัดเลือกในเขตภูมิภาค
Tigray ประเทศเอธิโอเปีย พบว่าพนักงานมีความตระหนักที่ดีต่อแนวคิด การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และพนักงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับในการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน และการพัฒนา, การ
พัฒนาอาชีพ , การพัฒนาองค์กร และการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามแนวความคิดของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ เกณฑ์การปฏิบัติงาน และการให้การสนับสนุน ทางด้านเทคนิค และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จาเป็นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างยั่งยืน มากขึ้น
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Byrne (1999) ศึกษา คุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร;
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค ส าหรั บ บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม พบว่ า การควบคุ ม
พฤติกรรม การฝึกอบรม และการพัฒนาประสบการณ์ ที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกับวิธีการ
แบบองค์รวมสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าได้มากขึ้น
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ประกอบด้วย 2 วิธีการ คือ
1. ความสาคัญของกฎหมายต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการการสอบ
2. ระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Richins (2014) ศึกษาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่า
การป้องกันการทุจริตในบางกรณีต้องมี กฎหมายการเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นและบุคลากรต้องมี
จริยธรรมจึงจะทาให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิผลมาก
การจัดการเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 วิธีการ คือ
1. ความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิผล
2. หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ainsworth (2011) ศึกษาเทคโนโลยีสามารถแก้ไขการทุจริต
พบว่า เทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการใช้โทรศัพ ท์มือถือ อย่างมีประสิทธิผล
เช่นเดียวกับการศึกษา ณัฎฐ์ อาสนสุวรรณ (2550) การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใ นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตารวจ สังกัดตารวจภูธ รจังหวัดราชบุรี
พบว่าความต้องการ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี เป็นอย่างมาก
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5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนะประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย เรื่ อ ง
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรีย นนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.1.1 ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการสอบ ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการสอบ ควรดาเนินการและให้ความสาคัญกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ของการบริหารจัดการ
สอบที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบ
5.3.1.2 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ ข้าราชการตารวจที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด การการสอบควรดาเนินการสร้างทัศนคติให้กับข้าราชการตารวจให้มี
ความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในหน่วยงาน มีความพึงพอใจในงานที่ทาอยู่ผลการปฏิบัติงานได้รับการ
ยอมรับ
5.3.1.3 ด้านการดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการสอบ ควรดาเนินการสร้างคู่มือ
ขั้นตอนการสอบและปฏิบัติตามคู่มือการสอบอย่างรัดกุม สามารถปฏิบัติตามคู่มือการสอบได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
5.3.1.4 ด้านหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สอบ ควรส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
อย่างต่อเนื่อง
5.3.1.5 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการสอบ ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและกาหนดไว้ในวิสัยทัศน์
ของหน่วยงาน
5.3.1.6 ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการสอบต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด
5.3.1.7 ด้านการจัดการเทคโนโลยี ตารวจภูธรภาค 7 และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการสอบ ควรส่ง เสริม การเรีย นรู้การใช้เทคโนโลยีใ นการป้องกั นการทุจริต และมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการป้องกันที่ทันสมัย
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ผลการวิจัยในครั้งนีไ้ ด้ข้อค้นพบว่าข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สอบ ต้องการส่งเสริมให้มีหลัก ธรรมาภิบาล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายและระเบีย บ
ข้อบังคับและการจัดการเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น และจากผลการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนอีกว่า
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อประสิท ธิผลการป้องกั นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรีย นนายสิบตารวจของ
ตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเรียงลาดับความสาคัญมากที่สุด เป็นลาดับแรก
ประกอบด้วยปัจจัยด้านหลัก ธรรมาภิบาล ลาดับต่อไปคือ ด้านการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ ด้าน
กฎหมายและระเบีย บข้อบัง คับ และด้านการจัดการเทคโนโลยี ดังนั้น ตารวจภูธรภาค 7 ควร
ดาเนินการดังนี้
5.3.2.1 ตารวจภูธรภาค 7 ควรมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการบริหารจัดการสอบเป็นประจาทุกปีนั้น จัดทาโครงการทางด้านหลักธรร
มาภิบาล เช่น จัดทาโครงการส่งเสริมหลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ฝึกอบรม วิธีคิด แนว
ปฏิบัตใิ นการทางานแบบ 360 องศา หมายถึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการสอบรู้เท่าทันกลอุบายหรือกลฉ้อฉลในความฉลาดแกมโกงของผู้เข้าสอบ มา
สร้างเป็นขั้นตอนในการบริหารจัดการสอบที่รัดกุม ทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
5.3.2.2 ตารวจภูธรภาค 7 ควรมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการบริหารจัดการสอบเป็นประจาทุกปีนั้น จัดทาโครงการทางด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น จัดทาโครงการสมัครใจรับการแต่งตั้ง เป็นผู้ทาหน้าที่ปกครองนักเรียน ใน
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 เป็นประจาทุกปี เพื่อทดแทนข้าราชการตารวจที่ย้าย หรือเกษียณอายุ
ราชการ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการตารวจในศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ซึ่งเป็น
ผู้ที่บริหารจัดการสอบ และมีกาลังพลที่เพียงพอในการบริหารจัดการสอบ เพื่อให้เกิดทักษะความ
ชานาญในการปฏิบัติหน้าที่
5.5.2.3 ตารวจภูธรภาค 7 ควรมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการบริหารจัดการสอบเป็นประจาทุกปีนั้น จัดทาโครงการทางด้านกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ เช่น โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการสอบ เพื่อให้เกิดทักษะ
และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นจริงถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่
5.5.2.4 ตารวจภูธรภาค 7 ควรมอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการบริหารจัดการสอบเป็นประจาทุกปีนั้น จัดทาโครงการทางด้านการจัดการ
เทคโนโลยี เช่น โครงการอบรมใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการป้องกันการทุจริตการสอบ เพื่อให้เกิด
ทักษะความชานาญในการปฏิบัติหน้าที่

123

5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
5.3.3.1 การวิจัยครั้งนี้ได้ ตัวแบบประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต การสอบ คือ
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การ
จัดการเทคโนโลยี นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจ สามารถนาการศึกษานี้ ไปศึกษาวิจัยเพื่อค้นพบข้อเท็จจริง
กับหน่วยงานอื่นที่มีการสอบเข้าทางานหรือสอบเข้ารับราชการ
5.3.3.2 หากมี ศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะนี้ อี ก ควรศึ ก ษาด้ า น
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเพิ่มเติม
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แนวคาถามเพื่อการสัมภาษณ์
เรื่อง ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์ฉบั บนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็ บรวบรวมข้อมูล และ
ข้อคิดเห็นจาก ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ จานวน 30 คน
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์จะนาไปศึกษาเพื่อประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
1. ท่านคิดว่าการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจมีรูปแบบอะไรบ้าง?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านคิดว่าแนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ จักต้อง
มีวิธีการใดบ้าง?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านที่ได้สละเวลาให้ขอมูลผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งนี้
พันตารวจตรี อรุญ กันพร้อม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
มือถือ 089-0715112 E-Mail: arunrabchock_kan@yahoo.co.th
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แนวคาถามเพื่อการสัมภาษณ์
เรื่อง ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์ฉบั บนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็ บรวบรวมข้อมูล และ
ข้อคิดเห็นจาก ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
ภาค 7 ผู้กากับการฝ่ายอานวยการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7 ข้าราชการตารวจที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบ นักเรียนนายสิบตารวจ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหมด 10 คน เพื่อ
ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์จะนาไปศึกษาเพื่อประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
1. ท่านคิดว่าประเด็นการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจมีรูปแบบอะไรบ้าง?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ท่านคิดว่าแนวทางการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ จักต้องมีวิธีการ
ใดบ้าง?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริต สามารถกาหนดตัวชี้วัดใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านที่ได้สละเวลาให้ขอมูลผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งนี้
พันตารวจตรีอรุญ กันพร้อม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
มือถือ 089-0715112 E-Mail: arunrabchock_kan@yahoo.co.th
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการบริหารจัดการสอบของตารวจภูธรภาค 7 จานวน 30 คน
1. พันตารวจโทบัญญัติ ไชยโกฏิ
รองผู้กากับการฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
2. พันตารวจโทอรรถพล รุจิฤทธิ์
สารวัตรฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
3. พันตารวจโทหญิงธัญญา แตงประวัติ
สารวัตรฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธร ภาค 7
4. พันตารวจโทประวิง ทองอ่วมใหญ่
สารวัตรฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
5. พันตารวจโทหญิงกรรณิกา หนูวรรณ
สารวัตร ฝ่ายอานวยการ 8
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
6. ร้อยตารวจเอกสุทธินาท รูปิยะเวชน์
รองสารวัตรฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
7. ร้อยตารวจเอกสมใจ ทองมอญ
รองสารวัตร ฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
8. ร้อยตารวจเอกหญิงน้าอ้อย ตรีอินทอง
รองสารวัตร ฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
9. ร้อยตารวจเอกหญิงพรรณี แก้วไกรเพชร์
รองสารวัตรฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร ภาค 7
10. ร้อยตารวจเอกวนิช ลือวณิชย์พันธ์
รองสารวัตร ฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
11. ร้อยตารวจเอกหญิงณัฐธนัน โกมลเปริน
รองสารวัตร ฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
12. ร้อยตารวจโทสมพงษ์ ศรีวิลาศ
รองสารวัตร (อานวยการ) ฝ่ายปกครองและการฝึก
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
13. ร้อยตารวจโทชูศักดิ์ คิดในทางดี
รองสารวัตร (อานวยการ) ฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
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14. ร้อยตารวจโทหญิงพิสมัย จิตสงบ

รองสารวัตรฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
15. ร้อยตารวจโทหญิงกาญจนาณัฐ ปัญญากดแก้ว รองสารวัตรฝ่ายอานวยการ
ภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการ
ฝอ.1 กองบังคับการอานวยการ
ตารวจภูธรภาค 7
16. ร้อยตารวจโทหญิงพรพิมล หนูช่วย
รองสารวัตร ฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
17. ร้อยตารวจโทหญิงปิญานี เกิดทอง
รองสารวัตรฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
18. ร้อยตารวจโทสามารถ ผ่องอาไพ
รองสารวัตรฝ่ายอานวยการ
ภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการ
ฝ่ายอานวยการ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค 7
19. ร้อยตารวจโทกฤษฎา มุสิโก
รองสารวัตร (อานวยการ)
ฝ่ายปกครองและการฝึก
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
20. ร้อยตารวจโทศุภชัย พิทักษ์พันธ์ราช
รองสารวัตร (อานวยการ)
ฝ่ายปกครองและการฝึก
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
21. ดาบตารวจปภาณ พีรชัยเดโช
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร ภาค 7
22. ดาบตารวจสนั่น สอนม่วง
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ 8
23. ดาบตารวจบารุง ฤทธิ์เทพ
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
24. ดาบตารวจณรงค์ เนียมเกิด
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ 8
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
25. ดาบตารวจสมพงค์ ไถ้บ้านกวย
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ 8
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
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26. ดาบตารวจรัตพงษ์ พุ่มโภชนา
27. ดาบตารวจปพณพัชร์ จิโรจน์ธนัญธร
28. ดาบตารวจกิตติพงษ์ เรืองกิตโชติเศวต
29. จ่าสิบตารวจสกนธ์ กัลป์ยะกิติ
30. สิบตาโทหญิงธัญญา ทองนุ่ม

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ 1
กองบังคับการอานวยการตารวจภูธรภาค 7
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการบริหารจัดการสอบของตารวจภูธรภาค 7 จานวน10 คน
1. พลตารวจตรีอัคราเดช พิมลศรี
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
2. พันตารวจเอกสุวรรณ ห้วยธาร
รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
3. พันตารวจเอกชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ
ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
4. พันตารวจโทหญิงสุรางกูล พลอินต๊ะ
รองผู้กากับการฝ่ายอานวยการ
กองตรวจราชการ 7 สานักงานจเรตารวจ
5. พันตารวจโทหญิงวิอร โสมินทุ
อาจารย์ (สบ3) ภาควิชากฎหมาย
กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
6. พันตารวจโทหญิงรัศมี ธีรเจริญปัญญา
อาจารย์ (สบ3) ภาควิชาบริหารงานตารวจ
กลุ่มงานอาจารย์
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
7.พันตารวจโทหญิงธนาทิพย์ สิงห์ปาน
อาจารย์ (สบ3) ภาควิชาทั่วไป
กลุ่มงานอาจารย์
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
8. ดาบตารวจธวัชชัย เทพประสิทธิ์
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
9. นักเรียนนายสิบตารวจชนกานต์ กัลป์ยะกิติ
รองผู้บังคับหมู่ฝ่ายอานวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 7
10. นายสถาพร กุลนิล
ผู้จัดการบริหารส่วนอาวุโส
ส่วนปฏิบัติการสารสนเทศและบริหาร
ระบบสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการสารสนเทศ
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ภาคผนวก จ
ชุดที่ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
ของตารวจภูธรภาค 7 สานักงานตารวจแห่งชาติ
นักศึกษาผู้วิจัย
พันตารวจตรีอรุญ กันพร้อม
(โทรศัพท์ 089-071-5112 ; email : arunrabchock_kan@yahoo.co.th)
หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และ พันตารวจเอก ดร.ชิตพล กาญจนกิจ
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นจาก ข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรภาค 7 เพื่อประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการ
ป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักธรรมาภิบาล
ตอนที่ 3
ระดับประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียน
นายสิบตารวจ
ตอนที่ 4
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
โปรดอ่านคาชี้แจงในการตอบแบบสารวจแต่ละส่วน และตอบแบบสอบถามทุกข้อตาม
ความคิดเห็นที่แท้จริงเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนาไปใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุง
การป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ อนึ่ง คาตอบในแบบสอบถามจะนาไป
เพื่อใช้สาหรับการวิจัยและเป็นผลงานทางวิชาการเท่านั้น
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเติมเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ ตาม
ความเป็นจริง
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ

( ) ต่ากว่า 31 ปี

( ) 31 - 40 ปี ( ) 41 - 50 ปี ( ) มากกว่า 50 ปี

3. สถานภาพ

( ) โสด

( ) สมรส

( ) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่

4. อายุราชการ

( ) ต่ากว่า 1 ปี

( ) 1-5 ปี

( ) 6-10 ปี

5. วุฒิการศึกษา

( ) ต่ากว่าปริญญาตรี

( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก

6. รายได้ต่อเดือน

( ) ต่ากว่า 15,000 บาท ( ) 15,001-30,000 บาท ( ) 30,001 บาทขึ้นไป

7. ชั้นของข้าราชการตารวจ ( ) ชั้นพลตารวจ

( ) ชั้นประทวน

( ) ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป

( ) ชั้นสัญญาบัตร

ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ด้านการจัดการเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านหลักธรรมาภิบาล
คาชี้แจง
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ด้านการจัดการเทคโนโลยี ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านหลักธรรมาภิบาล ในแต่ละข้อ โดยมีน้าหนักคะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
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1.ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1.1

ความสาคัญของกฎหมายต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการการสอบ

1.1.1 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่ป้องกันการทุจริตการสอบได้
1.1.2 ผู้ควบคุมการสอบมีความเข้าใจและปฏิบัตติ ามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
1.1.3 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่าสังคมสงบสุขได้เมื่อทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
1.1.4 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายสร้างความเท่าเทียมในการสอบ เพราะกฎหมายจะมีข้อบังคับ
แก่ทุกคน
1.1.5 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สาคัญ เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม
1.1.6 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายมีความจาเป็นในการป้องกันการทุจริต
1.2 ระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน
1.2.1 ในกระบวนการสอบให้ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวสอบเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต
1.2.2 ในกระบวนการสอบมีความระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
1.2.3 ในกระบวนการสอบให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกงวอร์ม รองเท้า
กีฬา เพื่อป้องกันการทุจริต
1.2.4 ในกระบวนการสอบห้ามผูเ้ ข้าสอบนาปัญหาข้อสอบออกนอกห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
1.2.5 ในกระบวนการสอบ มีกระบวนการป้องกันการลอกข้อสอบจากผู้สอบอื่นเพื่อป้องกันการทุจริต
1.2.6 ในกระบวนการสอบห้ามผูเ้ ข้าสอบตอบปัญหาในกระดาษคาตอบแทนกันเพื่อป้องกันการทุจริต
2.ด้านการจัดการเทคโนโลยี
2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิผล
2.1.1 เทคโนโลยีทที่ ันสมัย สามารถป้องกันการทุจริตอย่างได้ผล
2.1.2 เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้เป็นการประหยัดต้นทุน ในการป้องกันการทุจริต
2.1.3 เทคโนโลยี มีประสิทธิผลในป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการ
2.1.4 เทคโนโลยีสามารถอานวยความสะดวกในการป้องกันการทุจริต
2.1.5 เทคโนโลยีทาให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
2.1.6 เทคโนโลยีเป็นสิ่งทีเ่ หมาะสมที่มาป้องกันการทุจริต
2.2 หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
2.2.1 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน
2.2.2 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ
2.2.3 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
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2.2.4 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตโดยใช้เครื่องรบกวนสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.2.5 หน่วยงานของท่านมีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันการทุจริต
2.2.6 หน่วยงานของท่านมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันการทุจริต
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1 การคัดเลือก
3.1.1 ผู้ควบคุมการสอบมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่ที่ยุติธรรม
3.1.2 ผู้ควบคุมการสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามความต้องการขององค์กร
3.1.3 ผู้ควบคุมการสอบมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
3.1.4 ผู้ควบคุมการสอบมีขวัญและกาลังใจทีจ่ ะก้าวหน้าต่อไปในองค์กร
3.1.5 ผู้ควบคุมการสอบมีความตัง้ ใจทางานให้ดีขนึ้
3.1.6 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
3.2 การฝึกอบรม
3.2.1 ช่วยทาให้วิธีการปฏิบัติงานมีสรรถภาพดียิ่งขึ้น
3.2.2 ช่วยทาให้มีการประสานงานกันมากขึ้น
3.2.3 ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง
3.2.4 ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการให้คาแนะนาและสอนงาน
3.2.5 ช่วยกระตุ้นทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
3.2.6 ช่วยให้มีโอกาสได้รับความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยี
4.ด้านหลักธรรมาภิบาล
4.1หลักธรรมาภิบาลของผู้ควบคุมการสอบ
4.1.1 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามขั้นตอนในการสอบอย่างเปิดเผย
4.1.2 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ
4.1.3 ผู้ควบคุมการสอบมีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.1.4 ผู้ควบคุมการสอบมีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบ
4.1.5 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
4.1.6 ผู้ควบคุมการสอบมีหลักคุณธรรมในการปฏิบัตงิ าน
4.2 หลักธรรมาภิบาลของตารวจภูธรภาค 7
4.2.1 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการสอบอย่างเปิดเผย
4.2.2 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับในการสอบ
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4.2.3 ตารวจภูธรภาค 7 มีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
4.2.4 ตารวจภูธรภาค 7 มีความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบ
4.2.5 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
4.2.6 ตารวจภูธรภาค 7 มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัตงิ านอย่างดี

ตอนที่ 3 ความมีประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
คาชี้แจง
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือ ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อความมี
ประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ข้อคาถาม
5. ความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5.1.1 กองอานวยการสอบมีการวางแผนทีจ่ ะทาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
5.1.2 กองอานวยการสอบกาหนดวิธีการให้ข้าราชการตารวจเข้าใจในการปฏิบัติหน้าทีค่ วบคุมการ
สอบ
5.1.3 กองอานวยการสอบมีการจัดลาดับความสาคัญของการบริหารจัดการสอบไว้อย่างชัดเจน
5.1.4 กองอานวยการสอบมุ่งให้เกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบเพือ่ สร้างมาตรฐานในการบริหาร
จัดการสอบ
5.1.5 กองอานวยการสอบมีการปฏิบัติงานร่วมกันโดยทางานเป็นทีม
5.1.6 กองอานวยการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้
5.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการสอบ
5.2.1 ท่านพึงพอใจในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทางานนั้นให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

5

ระดับคะแนน
4 3 2

1

147

ข้อคาถาม

5

ระดับคะแนน
4 3 2

5.2.2 ท่านพึงพอใจโดยเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสอบให้สาเร็จตามที่ได้รบั
มอบหมาย
5.2.3 ท่านพึงพอใจโดยทุ่มเทการปฏิบตั ิหน้าที่ในการควบคุมการสอบให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2.4 ท่านพึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา
5.2.5 ท่านพึงพอใจในความสาเร็จของการบริหารจัดการสอบที่ท่านได้รับมอบหมาย
5.2.6 ท่านพึงพอใจโดยมีความสบายใจเมื่อสอบเสร็จและเกิดความภาคภูมิใจที่ตนได้ทาหน้าที่อย่างดี
ที่สุด
5.3 การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5.3.1 การสอบสามารถแยกคนเก่งและไม่เก่งได้
5.3.2 ข้อสอบมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ
5.3.3 ขั้นตอนในการสอบมีการดาเนินการได้อย่างกระชับรัดกุม
5.3.4 ห้องสอบควรจัดให้ผเู้ ข้าสอบลดลงและเพิ่มผู้ควบคุมการสอบมากขึ้น
5.3.5 ข้อสอบควรมีหลายชุดและแตกต่างในข้อคาถาม
5.3.6 ให้มีการสอบภาคพลศึกษาก่อนการสอบข้อเขียน

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการสร้างประสิทธิผลของการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็น
นักเรียนนายสิบตารวจ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้สละเวลาทาแบบสอบถาม
พันตารวจตรีอรุญ กันพร้อม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 ท่าน
1. พันตารวจเอกชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการสอบ
2. พันตารวจเอกสายฟ้า จิราวรรธนสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการสอบ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังคา
อาจารย์ประจาบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ ด้านระเบียบวิธีวิจัย
4. ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
5. ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
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ภาคผนวก ช
ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา
เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
1.ข้อคาถามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1.1 ความสาคัญและบทบาทของกฎหมายต่อประสิทธิผลของการบริหารจัดการการสอบ
1.1.1 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่
3
2
0
0.6
ป้องกันการทุจริตการสอบได้
1.1.2 ผู้ควบคุมการสอบมีความเข้าใจและปฏิบัติ
5
0
0
1.0
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
1.1.3 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่าสังคมสงบสุขได้
4
0
1
0.6
เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
0.97
1.1.4 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายสร้าง
5
0
0
1.0
ความเท่าเทียมในการสอบ เพราะกฎหมายจะมี
ข้อบังคับแก่ทุกคน
1.1.5 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายเป็น
5
0
0
1.0
กฎเกณฑ์ที่สาคัญ เพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม
1.1.6 ผู้ควบคุมการสอบทราบว่ากฎหมายมีความ
4
1
0
0.8
จาเป็นในการป้องกันการทุจริต
0.83
ภาพรวมระดับประสิทธิผลที่มีผลต่อความสาคัญและบทบาทของกฎหมาย
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
1.2 ระเบียบข้อปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบข้อเขียน
1.2.1 ในกระบวนการสอบให้ผู้เข้าสอบนาบัตร
5
0
1
0.6
ประจาตัวสอบเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต
1.2.2 ในกระบวนการสอบมีความระมัดระวังเรื่อง
4
0
1
0.6
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
1.2.3 ในกระบวนการสอบให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืด
4
0
1
0.6
0.94
แขนสั้นไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกงวอร์ม รองเท้า
กีฬา เพื่อป้องกันการทุจริต
1.2.4 ในกระบวนการสอบห้ามผูเ้ ข้าสอบนาปัญหา
4
1
0
0.8
ข้อสอบออกนอกห้องสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
1.2.5 ในกระบวนการสอบ มีกระบวนการป้องกัน
3
2
0
0.6
การลอกข้อสอบจากผู้สอบอื่นเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
1.2.6 ในกระบวนการสอบห้ามผูเ้ ข้าสอบตอบ
4
0
1
0.6
ปัญหาในกระดาษคาตอบแทนกันเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
0.63
ภาพรวมระดับประสิทธิผลที่มีผลต่อระเบียบข้อปฏิบัติ
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
2.ข้อคาถามการจัดการเทคโนโลยี
2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิผล
2.1.1 เทคโนโลยีทที่ ันสมัย สามารถป้องกันการ
5
0
0
1.0
ทุจริตอย่างได้ผล
2.1.2 เทคโนโลยีเมื่อนามาใช้เป็นการประหยัด
5
0
0
1.0
ต้นทุน ในการป้องกันการทุจริต
2.1.3 เทคโนโลยี มีประสิทธิผลในป้องกันการ
5
0
0
1.0
ทุจริตในทุกกระบวนการ
2.1.4 เทคโนโลยีสามารถอานวยความสะดวกใน
4
1
0
0.8
0.90
การป้องกันการทุจริต
2.1.5 เทคโนโลยีทาให้เกิดความรวดเร็วในการ
5
0
0
1.0
ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
2.1.6 เทคโนโลยีเป็นสิ่งทีเ่ หมาะสมที่มาป้องกัน
5
0
0
1.0
การทุจริต
0.97
ผลรวมความสาคัญของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อประสิทธิผล
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
2.2 หลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
2.2.1 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกัน
5
0
0
1.0
การทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน
2.2.2 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกัน
5
0
0
1.0
การทุจริตโดยใช้เครื่องตรวจค้นโลหะแบบมือถือ
2.2.3 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกัน
5
0
0
1.0
การทุจริตโดยใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
2.2.4 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการป้องกัน
5
0
0
1.0
0.82
การทุจริตโดยใช้เครื่องรบกวนสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.2.5 หน่วยงานของท่านมีความกระตือรือร้นใน
5
0
0
1.0
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันการทุจริต
2.2.6 หน่วยงานของท่านมีการใช้อุปกรณ์
5
0
0
1.0
เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกัน
การทุจริต
1.0
ผลรวมหลักการพื้นฐานของเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.1 การคัดเลือก
3.1.1 ผู้ควบคุมการสอบมีความรู้ความสามารถใน
4
1
0
0.8
การปฏิบัตหิ น้าทีท่ ี่ยุติธรรม
3.1.2 ผู้ควบคุมการสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมตรง
4
1
0
0.8
ตามความต้องการขององค์กร
3.1.3 ผู้ควบคุมการสอบมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
4
1
0
0.8
3.1.4 ผู้ควบคุมการสอบมีขวัญและกาลังใจทีจ่ ะ
5
0
0
1.0
0.96
ก้าวหน้าต่อไปในองค์กร
3.1.5 ผู้ควบคุมการสอบมีความตัง้ ใจทางานให้ดีขนึ้
5
0
0
1.0
3.1.6 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
5
0
0
1.0
จัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิผล
0.9
ผลรวมการคัดเลือก
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
3.2 การฝึกอบรม
3.2.1 ช่วยทาให้วิธีการปฏิบัติงานมีส มรรถภาพดี
5
0
0
1.0
ยิ่งขึ้น
3.2.2 ช่วยทาให้มีการประสานงานกันมากขึ้น
4
1
0
0.8
3.2.3 ช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานให้น้อยลง
4
1
0
0.8
0.94
3.2.4 ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาใน
4
1
0
0.8
การให้คาแนะนาและสอนงาน
3.2.5 ช่วยกระตุ้นทรัพยากรมนุษย์ให้ปฏิบัติงาน
4
1
0
0.8
อย่างมีประสิทธิผล
3.2.6 ช่ วยให้ มี โ อกาสได้ รั บ ความรู้ มี ค วามคิ ด
5
0
0
1.0
สร้างสรรค์ มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมและเทคโนโลยี
0.87
ผลรวมการฝึกอบรม

155

ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา
เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
4. ด้านหลักธรรมาภิบาล
4.1 หลักธรรมาภิบาลผู้ควบคุมการสอบ
4.1.1 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามขั้นตอนในการ
5
0
0
1.0
สอบอย่างเปิดเผย
4.1.2 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
5
0
0
1.0
ระเบียบข้อบังคับในการสอบ
4.1.3 ผู้ควบคุมการสอบมีความตระหนักในหน้าที่ที่
5
0
0
1.0
ได้รับมอบหมาย
0.94
4.1.4 ผู้ควบคุมการสอบมีความซื่อสัตย์ สุจริต
5
0
0
1.0
ความรับผิดชอบในขั้นตอนการสอบ
4.1.5 ผู้ควบคุมการสอบปฏิบัติตามกฎหมายที่
5
0
0
1.0
กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
4.1.6 ผู้ควบคุมการสอบมีหลักคุณธรรมในการ
5
0
0
1.0
ปฏิบตั ิงาน
1.0
ผลรวมหลักธรรมาภิบาลผู้ควบคุมการสอบ
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา
เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
4.2 หลักธรรมาภิบาลตารวจภูธรภาค 7
4.2.1 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการ
4
0
-1
0.6
สอบอย่างเปิดเผย
4.2.2 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
4
1
0
0.8
ระเบียบข้อบังคับในการสอบ
4.2.3 ตารวจภูธรภาค 7 มีความตระหนักในหน้าที่ที่
4
0
-1
0.6
ได้รับมอบหมาย
0.91
4.2.4 ตารวจภูธรภาค 7 มีความรับผิดชอบใน
4
0
-1
0.6
ขั้นตอนการสอบ
4.2.5 ตารวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติตามกฎหมายที่
3
2
0
0.6
กาหนดไว้อย่างเข้มงวด
4.2.6 ตารวจภูธรภาค 7 มีหลักเกณฑ์ในการ
5
0
0
1.0
ปฏิบตั ิงานอย่างดี
0.7
ผลรวมหลักธรรมาภิบาลตารวจภูธรภาค 7
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา
เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
5. ความมีประสิทธิผลการป้องกันการทุจริต
5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5.1.1 กองอานวยการสอบมีการวางแผนทีจ่ ะทาให้
1
1
1
1.0
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
5.1.2 กองอานวยการสอบกาหนดวิธีการให้
5
0
0
1.0
ข้าราชการตารวจเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
การสอบ
0.90
5.1.3 กองอานวยการสอบมีการจัดลาดับ
4
0
-1
0.6
ความสาคัญของการบริหารจัดการสอบไว้อย่าง
ชัดเจน
5.1.4 กองอานวยการสอบมุ่งให้เกิดการวางแผน
3
2
0
0.6
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหาร
จัดการสอบ
5.1.5 กองอานวยการสอบมีการปฏิบัติงานร่วมกัน
5
0
0
1.0
โดยทางานเป็นทีม
5.1.6 กองอานวยการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
5
0
0
1.0
อธิบายตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้
0.87
ผลรวมการบรรลุวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
5.2 ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการสอบ
5.2.1 ท่านพึงพอใจในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทางาน
4
1
0
0.8
นั้นให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2.2 ท่านพึงพอใจโดยเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
5
0
0
1.0
การบริหารจัดการสอบให้สาเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย
5.2.3 ท่านพึงพอใจโดยทุ่มเทการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
4
1
0
0.8
การควบคุมการสอบให้สาเร็จตามที่ได้รับ
0.89
มอบหมาย
5.2.4 ท่านพึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน
3
2
0
0.6
และผู้บังคับบัญชา
5.2.5 ท่านพึงพอใจในความสาเร็จของการบริหาร
4
1
0
0.8
จัดการสอบที่ท่านได้รับมอบหมาย
5.2.6 ท่านพึงพอใจโดยมีความสบายใจเมื่อสอบ
4
0
1
0.6
เสร็จและเกิดความภาคภูมิใจที่ตนได้ทาหน้าที่อย่าง
ดีที่สุด
0.77
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
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ตารางแสดงผลการประเมินความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ)
ประสิทธิผลการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตารวจของตารวจภูธรภาค 7
ความเชื่อถือ
ความเที่ยงตรง(Content Validity)
ได้
(Reliability)
ความถี่
รายการถาม
คาถาม ไม่แน่ใจ คาถาม
Cornbrash
ตรงกับ ว่าคาถาม ไม่ตรง
IOC
Alpha
เนื้อหา ตรงกับ
กับ
เนื้อหา
เนื้อหา
(+1)
(0)
(-1)
5.3 การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5.3.1 การสอบสามารถแยกคนเก่งและไม่เก่งได้
4
0
1
0.6
5.3.2 ข้อสอบมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ
3
2
0
0.6
5.3.3 ขั้นตอนในการสอบมีการดาเนินการได้อย่าง
5
0
0
1.0
กระชับรัดกุม
5.3.4 ห้องสอบควรจัดให้ผเู้ ข้าสอบลดลงและเพิ่มผู้
3
2
0
0.6
ควบคุมการสอบมากขึน้
5.3.5 ข้อสอบควรมีหลายชุดและแตกต่างในข้อ
5
0
0
1.0
0.89
คาถาม
5.3.6 ให้มีการสอบภาคพลศึกษาก่อนการสอบ
5
0
0
1.0
ข้อเขียน
0.8
การดาเนินการสอบเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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ภาคผนวก ซ
โครงสร้างตารวจภูธรภาค 7

โครงสร้างตารวจภูธรภาค 7 (ที่มา: http://police7.go.th/), พฤศจิกายน 2558
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ภาคผนวก ฌ
อานาจหน้าที่ของตารวจภูธรภาค 7
สานัก งานตารวจแห่งชาติ (2552) ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใน
สานักงานตารวจแห่งชาติไว้ในระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดอานาจหน้าที่
ของส่วนราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้ตารวจภูธรภาค 7 มีอานาจหน้าที่ใน
เขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ดังต่อไปนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและเสนอแนะ
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของตารวจภูธรภาคและหน่วยงานในสังกัด
2) ถวายความปลอดภัย ส าหรับองค์พ ระมหากษั ตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
3) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตารวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4) ควบคุม ตรวจสอบ และแนะนาข้าราชการตารวจที่สังกัดหน่วยงานอื่นที่อยู่ใน
พื้ นที่ ใ ห้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติแ ละส านัก งานต ารวจ
แห่งชาติตลอดจนให้มีอานาจยับยั้งการกระทาใดๆ ของข้าราชการตารวจที่สังกัดหน่วยงานอื่นใน
เขตอานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง
ของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ว้ ชั่ ว คราว แล้ ว รายงานส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ทั้ ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
5) ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสาคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน
6) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอัน
เกี่ยวกับความผิดทางอาญาตามที่ได้รับมอบหมาย
7) ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
8) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
9) ดาเนินการเกี่ยวกับการจราจร
10) ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตารวจ
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11) ดาเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจาเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนา
หลัก สูตร ระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับราชการตารวจ และจัดฝึก อบรมเพื่ อ
เพิ่มพูนประสิทธิผลของข้าราชการตารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
12) ด าเนิน การเกี่ ย วกั บการฝึก อบรมให้กั บเจ้า หน้าที่ ใ นหน่ วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตารวจ
13) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการของตารวจ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา
ความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่
14) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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ภาคผนวก ญ
กระบวนการการสอบเข้า เป็นนักเรียนนายสิบ ต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบข้อเขียน
1. ขั้นตอนการตรวจหลักฐานและพิสูจน์ตัวบุคคล (เวลา 12.00 - 13.15 น.)
1.1 การตรวจสอบหลั ก ฐานต้ อ งประกอบด้ ว ย บั ต รประจ าตั ว สอบคู่ กั บ บั ต ร
ประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบัตรดังกล่าวนั้นต้องไม่หมดอายุ และ
จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่าย และตัวอักษร เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตร
หนึ่งหรือมีแต่ไม่ สมบูรณ์ชัดเจนแล้วแต่ก รณีจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยกาหนดให้ตรวจสอบ
รายละเอียดให้ถูกต้องตรงกัน ดังนี้
1) ชื่อ-สกุล
2) เลขประจาตัวประชาชน
3) สายการสอบและรหัสประจาตัวสอบ
(ระบุในบัตรประจาตัวสอบกับบัญชีลงลายมือชื่อเข้าสอบ)
4) นั่งประจาโต๊ะสอบตรงตามที่กาหนด (จากสติ๊กเกอร์ติดโต๊ะที่นั่งสอบ)
1.2 การตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล ให้ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 1.1 ควบคู่กับใบหน้า
และลายมือชื่อของผู้เข้าสอบให้ถูกต้องตรงกัน
1.3 ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในบัญชีลงลายมือชื่อเข้าสอบ เฉพาะ ช่องผู้เข้าสอบ
ก่อนเพียง
ช่องเดียว (1 ชื่อ) เท่านั้น
1.4 พิมพ์ลายนิ้วมือ (หัวแม่มือขวา) ผู้เข้าสอบไว้ในทะเบียนย่อ
2. ขั้นตอนการแจกกระดาษคาตอบ (เวลา 12.30 น.)
2.1 แจกกระดาษคาตอบ (สีน้าเงิน) ที่มีรหัสประจาตัวสอบและชื่อ-สกุล พิมพ์ไว้
ให้ตรงกับรหัสประจาตัวสอบตามที่กาหนด โดยต้องตรงกับสติ๊กเกอร์ที่ติดบนโต๊ะที่นั่งสอบ
2.2 ห้ามทาให้กระดาษคาตอบเกิดความชารุดเสียหาย ฉีกขาด เปรอะเปื้อน
2.3 แนะนาการกรอกรายละเอี ย ดของกระดาษคาตอบให้ผู้ เ ข้า สอบทราบตาม
แนวทางปฏิบัติ
ที่กาหนด
2.4 กรณีผู้เข้าสอบขอเปลี่ยนกระดาษคาตอบสารอง (สีแดง)
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1) ให้แจ้งอนุกรรมการหัวหน้าชั้น พิจารณาและดาเนินการให้ถูกต้องตาม
แนวทางปฏิบัติที่กาหนด
2) แนะน าการกรอกข้ อมู ล ของผู้ เ ข้ า สอบ ชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล เลขประจ าตั ว
ประชาชน สถานที่สอบ ห้องสอบ วันที่สอบ การเขียนและระบายรหัสประจาตัวสอบ (เช่นเดียวกับ
กระดาษคาตอบสีน้าเงิน) รวมถึงการเขียนและระบายชุดรหัสข้อสอบ
2.5 ผู้เข้าสอบที่มาภายหลังจาก (เวลา 13.15 น.) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดย
เด็ดขาด
3. ขั้นตอนการแจกปัญหาข้อสอบ (เวลา 13.16 น.)
3.1 ก่ อนเปิ ดซองแจกปัญหาข้อสอบ ให้ตัวแทนผู้ เข้าสอบ 2 คน ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของซองบรรจุปัญหาข้อสอบ พร้อมลงลายมือชื่อกากับไว้ที่ซองบรรจุปัญหาข้อสอบ
3.2 ตรวจนับจานวนปัญหาข้อสอบให้ครบถ้วนตามจานวนผู้สมัครสอบ ในห้อง
หรือ
แถวสอบที่รับผิดชอบ
3.3 แจกปัญหาข้อสอบทุกโต๊ะสอบ (ไม่เว้นผู้ขาดสอบ) ตามเวลาที่กาหนด
3.4 ให้ผู้เข้ าสอบตรวจความเรียบร้ อยของการบรรจุและเปิดซองพลาสติก เพื่ อ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของปัญหาข้อสอบทุกหน้าทุกแผ่นว่ามีร่องรอยการฉีกขาดหรือไม่
3.5 เมื่อเห็นว่าปัญหาข้อสอบสมบูรณ์เรียบร้อย ให้ผู้เข้าสอบลอกสติ๊กเกอร์รายชื่ อ
ที่ติดบนโต๊ะที่นั่งสอบของตน มาติดไว้ที่ปกข้อสอบใกล้กับ สติ๊กเกอร์รหัสชุดข้อสอบ แล้วรอทา
ข้อสอบเวลา 13.30 น.
3.6 แนะนาให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาสั่งที่สั่งไว้ที่หน้าปกปัญหาข้อสอบ
4. ขั้นตอนการคุมสอบข้อเขียน (เริ่มสอบเวลา 13.30 น.)
4.1 เมื่อสั่งให้ลงมือทาข้อสอบ ห้ามดาเนินการเปลี่ยนกระดาษคาตอบหรือปัญหา
ข้อสอบให้ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
4.2 ภายหลังเวลา 13.30 น. ให้เก็บปัญหาข้อสอบและกระดาษคาตอบของผู้ขาด
สอบมาดาเนินการตามที่กาหนด โดยใส่ปัญหาข้อสอบในซองปัญหาข้อสอบเดิม วางไว้หน้าห้อง
สอบและจะนามารวมกับปัญหาข้อสอบของผู้เข้าสอบเมื่อหมดเวลาสอบ ห้ามผู้ใดเปิดออกหรือทา
ให้พลาสติกหุ้มข้อสอบฉีกขาดโดยเด็ดขาด และห้ามนาปัญหาข้อสอบออกนอกบริเวณห้องสอบ
หรือแถวสอบที่ได้รับมอบหมายให้คุมสอบเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าร่วมทุจริตในการสอบ
4.3 กระดาษคาตอบผู้ขาดสอบให้ขีดกากบาท และเขียนคาว่า ขาดสอบ พร้อมทั้งลงชื่อ
กากับไว้ และห้ามพับโดยเด็ดขาด เก็บรวมไว้ในซองส่งคืน (ยังไม่ต้องปิดผนึก)
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4.4 ให้ลอกสติ๊กเกอร์รายชื่อบนโต๊ะที่นั่งสอบของผู้ขาดสอบหรือหมดสิทธิสอบ
ทุกราย มาติดในช่องใบรายงานยอด ผู้เข้าสอบ–ขาดสอบ เรียงลาดับจากรหัสประจาตัวสอบน้อยไปหา
มาก และเขียนรหัสประจาตัวผู้ขาดสอบด้วย โดยเรียงลาดับรหัสประจาตัวสอบจากน้อยไปหามาก
เช่นกัน ลงลายมือชื่ออนุกรรมการคุมสอบ สาหรับกรณีมีผู้เข้าสอบ แต่ถูกตัดสิทธิสอบ ให้หมายเหตุไว้
ที่สติ๊กเกอร์ว่า ตัดสิทธิสอบ เสร็จแล้วส่งมอบให้อนุกรรมการหัวหน้าชั้น เพื่อนาส่งกองอานวยการ
4.5 ให้ขีดรายชื่อผู้ขาดสอบในบัญชีลงชื่อเข้าสอบตามกาหนด และเขียนว่า ขาด
สอบ หรือ ตัดสิทธิสอบ
4.6 ให้สังเกตอาการ/กิริยา ของผู้เข้าสอบรวมทั้งการเริ่มทาปัญหาข้อสอบของผู้เข้าสอบ
หรือลักษณะท่าทางอื่นที่นั่งสอบ
4.7 กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ผู้เข้าสอบจะต้องออกนอกห้องสอบ ให้
แจ้งอนุกรรมการหัวหน้าชั้นทราบก่อน โดยให้ผู้ช่วยฯ คุมสอบร่วมกับผู้ช่วยฯ หัวหน้าชั้น ควบคุม
ไปเป็นรายบุคคล และเมื่อกลับเข้าห้องสอบให้ทาการตรวจค้นตัวตามขั้นตอนที่กาหนด (รวมถึงผู้ที่
ส่งปัญหาข้อสอบและกระดาษคาตอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่หมดเวลาสอบด้วย) ผู้เข้าสอบ
ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับให้สอบตก
4.8 ระหว่างดาเนินการสอบ (13.30-16.30 น.) ให้ผู้เข้าสอบลุกขึ้นยืน เพื่อหยุดทาการ
สอบ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที
4.9 กรณีมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้มงวด ปล่อยให้ผู้เข้าสอบทุจริตการสอบอย่างเห็น
ได้ชัดเจน จะถือว่ามีความผิดฐานเป็นผู้กระทาการทุจริตเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบ
5. ขั้นตอนการเก็บกระดาษคาตอบและปัญหาข้อสอบ (หลังเวลา 16.38 น.) ( ระยะเวลา 8
นาที มาจาก ข้อ 4.8 ระหว่างดาเนินการสอบ (13.30-16.30 น.) ให้ผู้เข้าสอบลุกขึ้นยืน เพื่อหยุดทาการ
สอบ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 นาที)
5.1 เก็บกระดาษคาตอบและปัญหาข้อสอบของผู้เข้าสอบให้ครบถ้วนตามจานวนผู้
เข้าสอบภายในห้องสอบ หรือแถวสอบที่รับผิดชอบ โดยให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อในบัญชีลงลายมือ
ชื่ อ ในช่ อ งส่ ง กระดาษค าตอบ และปั ญหาข้ อสอบ (1 ชื่ อ) พร้ อมทั้ งเขี ย นเลขรหั ส ชุ ด ข้ อสอบ
(ตรวจสอบว่าการลงลายมือชื่อให้ตรงช่องรายชื่อผู้เข้าสอบ เพราะหากไม่มีการลงชื่อส่งจะถือว่าไม่ได้
เป็นผู้เข้าสอบ)
5.2 ตรวจสอบความถูกต้อง นับจานวนกระดาษคาตอบและปัญหาข้อสอบ รวมทั้ง
ตรวจสอบว่า ผู้เข้ า สอบได้ล งลายมือ ชื่อ ครบถ้ว นทุก คน โดยต้อ งดาเนิน การให้เ สร็จ สิ้น ก่อ น
อนุก รรมการหัว หน้า ชั ้น จึง จะอนุญ าตให้ ผู้ เข้ าสอบออกนอกห้ องสอบพร้ อมกั น ส าหรั บ
กระดาษคาตอบอนุกรรมการคุมสอบต้องลงลายมือชื่อที่ 2 ในช่องที่กาหนดให้ครบถ้วน
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5.3 นาปัญหาข้อสอบใส่ซองปัญหาข้อสอบเดิมทั้งหมด (ห้ามนาใส่ซองกระดาษคาตอบ
หรือซองเอกสาร) ปิดผนึกซองคาดด้วยกระดาษกาวลงลายมือชื่อคาดทับกากับไว้ทั้งสองคน ส่งมอบให้
อนุกรรมการหัวหน้าชั้น เพื่อนาส่งกองอานวยการ
5.4 นากระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบ/ขาดสอบและบัญชีลงลายมือชื่อเข้าสอบ/ส่ง
กระดาษคาตอบ ใส่ซองกระดาษคาตอบ (ส่งคืน) ทั้งหมด พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตามกาหนดที่
หน้าซอง ลงลายมื อชื่ ออนุกรรมการคุมสอบ แล้ วลอกแถบกันกาวที่ฝาซองออกปิดผนึกซองโดยนา
สติ๊กเกอร์ Security Seal ปิดทับที่ฝาซอง (เมื่อปิดผนึกแล้วห้ามเปิดอีกเด็ดขาด) และนากระดาษกาวปิดที่ฝา
ซองต่อจากสติ๊กเกอร์ทางด้านขวา-ซ้าย พร้อมลงลายมือชื่อทั้ง 2 คน คาดทับให้เรียบร้อย
5.5 นาซองกระดาษคาตอบ (ส่งคืน) และซองอุปกรณ์การสอบทั้งหมด ส่งคืนที่กอง
อานวยการสอบ (ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่คุมสอบข้อเขียน, 2558)
มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการ
ตารวจ มาตรการควบคุม ซึ่งข้อสอบจะมีหลายชุด โดยสานักงานจเรตารวจและคณะกรรมการกากับ
การสอบ จะขนส่ง และท าการจัดเก็ บรัก ษาไว้อย่ างแน่นหนาเพื่ อป้องกั นปัญหาข้อสอบรั่วหรือ
ข้อสอบหาย การจัดเข้าราชการตารวจประจาห้องสอบห้องละ 2 นาย การจัดรถตรวจสอบสัญญาณ
วิทยุสื่อสารและคลื่นความถี่ต่างๆ ประจาในสนามสอบเพื่อตรวจจับการพยายามกระทาความผิด
ขณะที่ผู้เข้าสอบนั้นได้กาหนดให้สวมใส่เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา โดยก่อน
เข้าห้องสอบจะทาการตรวจค้นด้วยเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน และเครื่องตรวจจับโลหะ
แบบมือถือ การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวบุคคล อีกทั้งยังคงกาหนดการหยุดสอบ 4 ครั้งๆ ละ 2
นาที ตามอานาจการสั่งการของผู้ควบคุมสอบเพื่อป้องกันการพยายามทุจริตในการสอบ มาตรการ
คุมเข้มการสอบในภาพรวมทั้งหมดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่ให้การสอบพบ
ปัญหาการทุจริต
การคั ดเลือกบุ ค คลภายนอกส าคัญต่อภารกิ จส านักงานตารวจแห่งชาติ เป็นการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติดี เข้ามาคัดเลือกเป็นข้าราชการตารวจ ด้วยความ
โปร่งใสและยุติธรรม โดยอธิบายได้ดังนี้
1. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตรงความต้องการของหน่วย
2. เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งเป็นไปอย่าง
เป็นระบบโดยยึดหลักการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
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หากเกิดกระบวนการทุจริตการสอบขึ้นจะส่งผลลัพธ์ ดังนี้
1. ถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกไม่สามารถเข้ารับราชการได้ และส่งผลให้ผู้ทุจริตการสอบตก
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงแก่อนาคตของตนเอง
2. บุคลากรที่เข้ามาเป็นข้าราชการตารวจเป็นผู้ที่ไม่มีคุณภาพทางศีลธรรมและจริยธรรมต่อ
สังคมและประเทศชาติ
3. เป็นการส่งเสริมให้คนทุจริตมากขึ้นในตารวจภูธรภาค 7 เพราะสามารถทุจริตการสอบ
ได้ง่าย
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ภาคผนวก ฎ
กรณีศึกษาการทุจริตการสอบ
กรณีศึกษาที่ 1 เจ้าหน้าที่ตารวจที่เป็นผู้ควบคุมการสอบกระทาการทุจริตในการสอบ
เจ้าหน้าที่ตารวจที่เป็นผู้ควบคุมการสอบกระทาการทุจริตในการสอบ จะถูกไล่ออกจาก
ราชการ เช่น รายงานการทุจริตในการสอบนักเรียนพลตารวจ พ.ศ. 2531 ร.ต.ต.หนึ่ง และส.ต.อ.สอง
เป็นผู้แจกใบเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้เข้ าสอบเป็นนักเรียนพลตารวจ ถูกดาเนินคดีและถูกไล่ออกจาก
ข้าราชการตารวจ (รายงานวินัยข้าราชการตารวจกระทาการทุจริตในการสอบ, 2531)
กรณีศึกษาที่ 2 ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ของการทุจริตในการสอบ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการของการทุจริตในการสอบ เช่น จาเลย เป็นกรรมการ
ตรวจข้ อ สอบ และรวมคะแนนในการสอบแข่ ง ขั น เข้ า รั บ ราชการต ารวจ ได้ แ ก้ ไ ขโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้ตรวจข้อสอบผิดพลาดเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสอบได้ โดยหวังผลประโยชน์ จะ
มี ค วามผิด ฐานใดบ้ า ง ศาลฎี ก าได้ วิ นิจฉัย ใน คาพิ พ ากษาศาลฎีก าที่ 265/2543 ว่า จาเลยที่ 1 มี
ตาแหน่ง เป็นหัวหน้าฝ่ายเตรียมข้อมูล สถาบันบริการคอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และ
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก อธิ บ ดี ก รมต ารวจให้ เ ป็ น กรรมการ ตรวจข้ อ สอบและรวมคะแนนในการ
สอบแข่งขันข้าราชการตารวจ และบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตารวจ ชั้นสัญญาบัตร และกรรมการได้มอบหมายให้จาเลยที่ 1 เป็นกรรมการ จัดทาแผ่นเฉลยและ
คุมเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจให้คะแนน จาเลยที่ 1 ได้ทาการตรวจกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลการตรวจข้อสอบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าไม่ตรงกับที่ กองบัญชาการ
ศึกษา กรมตารวจ ได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจกระดาษคาตอบของผู้สอบผ่าน ด้วยมือ โดยปรากฏ
ว่า มีบุคคล สอบได้คะแนนน้อยกว่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจและสอบไม่ผ่านข้อเขียน พยานโจทก์
มีความเห็นว่าความผิดพลาดเรื่องผลการตรวจกระดาษคาตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ น่าจะเกิดจาก
การทุจริต เพราะคะแนนที่ผิดพลาดดังกล่าวได้สูงขึ้น ทั้งสามคน และคะแนนสูงขึ้นอย่างมีระบบ คือ
คะแนนสูงขึ้นในช่วงที่สอบได้ไม่สูง หรือต่ากว่านั้น และการผิดพลาด ไม่น่าจะเกิดจากการผิดพลาด
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เกิดจากการกระทา ของบุคคลเป็นผู้กระทาโดยสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
พิมพ์คะแนนในกระดาษคาตอบ และบันทึกเทปตามความต้องการไม่ปรากฏว่า พยานโจทก์เคยมี
สาเหตุโกรธเคืองกับจาเลยที่ 1 มาก่อนเชื่อว่าได้เบิกความ และทารายงานตามความเป็นจริง ทั้งมี
พยานโจทก์อื่นเบิกความยืนยันว่า ได้ส่งช่างผู้ชานาญ มาตรวจสอบบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ปรากฏว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ในสภาพ
ปกติ จึงฟังได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ทาการตรวจข้อสอบ อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ การที่
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จาเลยที่ 1 คุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะตรวจข้อสอบอยู่เพี ยงผู้เดีย ว มีประสบการณ์ และความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ย่อมมีความสามารถที่จะแก้ไขโปรแกรมในการตรวจข้อสอบให้เป็นไปตามที่
ต้ อ งการได้ จึ ง ฟั ง ได้ โ ดยปราศจากความสงสั ย ว่ า ความผิ ด พลาด ในการตรวจให้ ค ะแนนใน
กระดาษค าตอบ ที่ ผิ ด พลาดเกิ ด จากการกระท าของจ าเลยที่ 1 ที่ ไ ด้ ท าโปรแกรมสั่ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ พิมพ์คะแนนลงในกระดาษคาตอบ และ บันทึกคะแนนลงเทปบันทึกข้อมูลซึ่งเป็น
เอกสารราชการ ของกองบั ญชาการศึ กษา กรมตารวจ ตามความต้องการของจาเลยที่ซึ่งเป็นเจ้า
พนักงาน และมีหน้าที่ทาและกรอกข้อความลงในเอกสารดังกล่าวทาการแก้ไขเพิ่มเติมคะแนนลงใน
เอกสารดังกล่าว โดยอาศัยโอกาส ที่ตนมีหน้าที่นั้นและการแก้ไขคะแนนดังกล่าวเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ ใด
หลงเชื่ อ ว่า เป็ น เอกสารที่ แท้ จริ ง โดยเป็น การกระท าโดยประการที่ น่า จะเกิ ด ความเสีย หาย แก่
กองบัญชาการศึกษา กรมตารวจ กรรมการตรวจข้อสอบ ผู้เข้าสอบและประชาชนการกระทาของ
จาเลยที่ 1 จึงเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161 และ 265
การที่ จาเลยที่ 1 มอบกระดาษคาตอบซึ่งตรวจแล้วและเทปบันทึกข้อมูลให้แก่ กรรมการ
ตรวจข้อสอบไปดาเนินการต่อไปในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่กองบั ญชาการศึกษา กรม
ตารวจ ผู้เข้าสอบและประชาชนจึงมีความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 และเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบั ติหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อ ให้เกิดความเสียหาย แก่กองบัญชาการศึกษา กรม
ตารวจ ผู้เข้าสอบ และ ประชาชน และ ปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
157 ด้วย
จาเลยที่ 1 เป็ นเจ้า พนัก งาน เรีย ก รับ หรือ ยอมจะรับ ทรัพ ย์ สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด
สาหรับตนเอง หรือ ผู้อื่น เพื่อกระทาการ หรือ ไม่กระทาการ อย่างใดในตาแหน่งหน้าที่ เมื่อ พยาน
โจทก์ ทั้งสามปาก ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับ จาเลยที่ 1 ทั้งไม่มี เหตุสงสัยว่า พยาน จะเบิก
ความปรักปรา จาเลยที่ 1 คาพยานดังกล่าว จึงมีน้าหนัก น่าเชื่อถือ การกระทาของ จาเลยที่ 1 จึงเป็น
ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (คาพิพากษาศาลฎีกา ของสานักงานส่งเสริมงาน
ตุลาการ ปี 2543 เล่ม 1 หน้า 91, 2559)
กรณีศึกษาที่ 3 กลโกงทุจริตสอบตารวจ
กลโกงทุจริตสอบตารวจ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. กลุ่มที่ปลอมบัตรประชาชนและใบสมัครสอบเพื่อเข้าสอบแทนผู้สมัครสอบตัวจริง
เมื่อ 12 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด แห่งหนึ่ง ได้ร่วมกันแถลง
ข่าวจับกุมขบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจ
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ประจาปี 2555 ได้จานวน 10 คน โดยหนึ่งในนั้น คือ นายแดง ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนา
กลุ่มผู้รับจ้างสอบแทนผู้สมัครตัวจริงเดินทางจากกรุงเทพฯ มาทาการสอบที่สนามสอบแห่งหนึ่ง
ส่วนอีก 9 คน ที่เป็นตัวปลอมสอบแทน ประกอบด้วย นายขาว นายเขียว นายส้ม นายเหลือง
นายม่ วง นายน้ าเงิ น นายแสด นายฟ้ า และนายชมพู โดยทั้ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ได้แยกควบคุมตัวไปสอบสวน และเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางเป็นบัตรประชาชนปลอม
โดยข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่แสดงในบัตรเป็นของผู้สมัครสอบตัวจริง แต่รูปถ่ายจะเป็นใบหน้าของผู้
รับจ้างสอบแทน พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือของทั้ง 10 คน จานวน 10 เครื่อง
โดยการจับกุมขบวนการโกงสอบกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นวันสอบ
คัดเลือก เจ้าหน้าที่คุมสอบได้จับกุม นาย ก หนึ่งในผู้ต้องหา ขณะที่นาบัตรประจาตัวประชาชน
ปลอมและหลักฐานการสอบคัดเลือกแทน นาย ข ผู้สมัครตัวจริง เข้าไปสอบในสนามสอบโรงเรียน
แห่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่า นาย ก ได้เดินทางมาสอบด้วย และนั่งตามเลขที่สอบอยู่ก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่
จึงพบพิรุธ และได้ควบคุมตัวมาสอบสวน ก่อนที่จะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 10 คน ไปสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
ที่เหลือ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม โดยเฉพาะการปลอมแปลงเอกสารบัตรประชาชน เนื่องจากบัตรที่ใช้เป็น
บัตรประชาชนจริงๆที่ทางอาเภอออกให้ ซึ่งเชื่อว่า น่าจะมีข้าราชการฝ่ายปกครองมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการโกงข้อสอบแก๊งนี้ด้วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวผู้สมัครสอบตัวจริงทั้ง 9 คน มาทาการ
สอบสวน และดาเนินคดีด้วย
2. กลุ่มที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ที่ตรวจพบในตัวผู้สมัคร เป็นเครื่องรับสัญญาณ ซึ่งทางานระบบสั่น โดยมีเครื่องส่ง
ที่ตรวจยึดได้ที่ซุกอยู่ในเสื้ออีก 2 ชุด ที่มีส่วนประกอบของซิมโทรศัพท์อยู่ด้วย ซึ่งจะทาหน้าที่ รับ
สัญญาณมาจากแม่ข่ายซึ่งอยู่ที่อื่ น และส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องรับที่ถูกซุกไว้ในตัวผู้สมัตรสอบ
จึง ท าให้ย ากต่อการจับ กุ ม เนื่อ งจากไม่เป็นการใช้รถส่งสัญญาณเหมือนที่ผ่านมา เพราะตัวส่ ง
สัญญาณถูกซุกอยู่ในเสื้อที่ ส ามารถเดินไปมาได้ใ นบริเวณที่มีก ารสอบ สามารถส่งสัญญาณได้
ประมาณ 300 เมตร ส่วนตัวแม่ข่ ายที่เป็นต้นทางที่ส่งสัญญาณมาให้ ทางานอยู่ที่ไหนก็ได้ จึงทา
ให้ยากต่อการจับกุมตัวแม่ข่ายได้ (สุรัตน์ สาเรือง, 2555)
เมื่อวันมี่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 สามารถจับกุมผู้ทุจริตก่อนจะเข้าสอบได้มากถึง 312 คน
แยกเป็นพื้นที่ของตารวจภูธรภาค 6 สนามสอบในจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 179 คน ตารวจภูธร
ภาค 2 สนามสอบจังหวัดชลบุรี จานวน 95 คน ตารวจภูธรภาค 3 สนามสอบจังหวัดนครราชสีมา
จานวน 34 คน ตารวจภูธรภาค 5 สนามสอบจังหวัดลาปาง จานวน 4 คน และวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.
2555 ตารวจภูธรภาค 3 โดยตารวจภูธรภาค 3 แถลงข่าวผลการจับกุมแก๊งโกงข้อสอบเข้าโรงเรียน
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ตารวจ โดยสามารถจับกุมผู้สมัครสอบ ที่ทุจริตได้กว่า 30 คน ผู้ที่ประสานงานในการโกงข้อสอบ
และรับหน้าที่ขนผู้สมัครสอบ พร้อมแจกอุปกรณ์การทุจริตได้อีกรวม 5 คน พร้อมเงินสด กว่า 10
ล้า นบาท และอุป กรณ์ส่ง สัญญาณ ที่ซุก อยู่ ใ นเสื้ออี ก 2 ชุด อุ ปกรณ์รับสั ญญาณที่ยึ ด ได้จากตั ว
ผู้สมัครสอบอีก 22 เครื่อง พื้นที่ตารวจภูธรภาค 2 ตารวจภูธรภาค 3 และตารวจภูธรภาค 6 มีการ
ติดต่อคนเข้าร่วมทุจริตสอบกว่า 150 คน ซึ่งจะมีผู้มาประสานกันอีกทีที่ทาหน้าที่นาอุปกรณ์สื่อสาร
ดังกล่าวมาให้ที่โรงแรม โดยไม่รู้ ว่าเป็นใครมาจากไหน มีหน้าที่เพียงประสานงาน เก็บเงินทั้งหมด
ไว้และแนะนาวิธีการใช้อุปกรณ์สื่อสารดังกล่าวให้กับผู้สมัครสอบ พร้อมบอกวิธีใช้งานและวันที่
12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตารวจภูธรภาค 9 ที่กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสงขลา จับกุม
ขบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตารวจประจาปี 2555 ได้
จานวน 10 คน (สุรัตน์ สาเรือง, 2555)
การทุจริตการสอบกระทาแล้วก่อให้เกิดปัญหาด้านการทุจริตทางด้านการศึกษายังมีกรณี
การทุจริตการสอบเข้านายสิบตารวจ ที่มีผู้เชื่อมโยงในการทุจริตมากมาย ได้แก่
1. ติ ว เตอร์ หรื อ อาจารย์ ผู้ อ อกข้ อ สอบได้ น าข้ อ สอบมาขาย หรื อ แนะน าว่ า
สามารถช่วยเหลือเรื่องการสอบ
2. การทุจริตการสอบแข่งขันด้วยการลักลอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รับส่ง
สัญญาณเข้าไปในห้องสอบ (ข่าวจับกุมการทุจริตการสอบเข้าตารวจ, 2553)
การทุจริตการสอบ มีหลายวิธี ถึงแม้สานักงานตารวจแห่งชาติ จะมีการวางมาตรการคุมเข้ม
เรื่องการออกข้อสอบแต่ละปี จนยากต่อการหลุดรอดก่อนเข้าสู่ส นามสอบแต่จุดที่ตรวจพบการ
ทุจริต อยู่ในห้องสอบ ด้วยวิธีดังนี้
1. กลุ่มขบวนการทุจริตการสอบ จะส่งตารวจชั้นประทวนที่มีสิทธิ์สอบ เข้าไปนั่ง
สอบในห้อง จากนั้นจะพยายามขโมยขอสอบออกมา และหาวิธีการส่งให้กับพวก แต่วิธีการนี้ทาได้
ยาก
2. ส่งผู้สอบเข้าไปในห้องสอบ แบ่งหน้าที่เฉลยคาตอบ ลงบนยางลบหรืออุปกรณ์
ที่หาได้ ท าที ขอเข้ า ห้องน้า สบโอกาส ก็จะโยนคาเฉลยให้กั บพวก เพื่ อนาไปส่งสัญญาณผ่าน
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และ
3. จะส่ง พวกพร้อ มกั บอุป กรณ์อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ เข้าไปในห้องสอบทาการเฉลย
ข้อสอบและส่งสัญญาณจากมาจากห้องสอบ เข้าศูนย์ ก่อนจะส่ง เอสเอ็มเอส ให้กับเครือข่ายที่เข้า
สอบรั บ สั ญ ญาณผ่ า นอุ ป กรณ์ อิ เ ลกทรอนิ ก ส์ ห รื อ โทรศั พ ท์ ที่ แ อบซุ ก ซ่ อ นไว้ ใ นตั ว (ศู น ย์
ประสานงานนักเรียนพลตารวจรุ่นที่ 33 ชลบุรี, 2553)
กรณีศึกษาที่ 4 ยกเลิกสอบนักเรียนนายสิบตารวจ กองบัญชาการตารวจนครบาล
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ยกเลิกสอบนายสิบ นครบาลจ่อดาเนินคดีขบวนการทุจริต ทุจริตสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย
สิบตารวจโดยวิธีโบราณ
กองบัญชาการตารวจนครบาล แฉวิธีการโกงสอบ ดังนี้ หลังจากสมัครสอบทาง Internet
มือปืนและคนลอก นาใบสมัครรวมกันไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ธนาคารที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้า
เลือกช่วงเวลา 19.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา เพราะคนใช้บริการน้อย ทาให้มีโอกาสได้เลขที่
นั่งสอบใกล้กันทากันเป็นกลุ่มๆ ใบสมัครของผู้รับจ้างสอบ 1 คน จะคั่นด้วยผู้สมัครสอบ 3 คนไป
เรื่อยๆ ผู้รับจ้างสอบได้ค่าจ้าง 20,000-30,000 บาท เราจะไม่รู้ว่ากรองข้อมูลจริงหรือเท็จจนกว่าผู้มา
สอบติดแล้วมารายงานตัว นักศึกษาแพทย์ที่รับจ้างจะกาคาตอบผิดเพื่อให้สอบตก หนึ่งในนั้นทา
คะแนนได้ต่าสุดเพียง 13 คะแนน ตรวจสอบทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่กรอกใบสมัคร
ระบุว่าอยู่ต่างจังหวัด ข้อสอบมี 7 ชุดแต่ละชุดไม่เหมือนกัน กลุ่มผู้ทุจริตไม่สนใจว่าจะได้ข้อสอบ
ชุดไหน ผู้รับจ้างเฉลยข้อสอบ ใช้วิธีเขียนคาสั้นๆ ที่อยู่ในคาตอบที่ถูกด้วยตัวใหญ่ๆ ไว้บนข้อสอบ
จากนั้นให้ผู้ลอกหาและกาข้อที่มีข้อความดังกล่าว(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2560)
กรณีศึกษาที่ 5 การทุจริตการสอบเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัย รังสิต ประกาศยกเลิ กการสอบเข้าศึกษา แพทยศาสตร์ ทัน ตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ ที่สอบในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากมีการทุจริตเป็นกระบวนการด้วยเครื่อง
อุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ และทราบว่าผู้หากินทางกวดวิชาสอบเข้าและรับประกันผล เรียกร้องเงินเข้า
แพทย์ถึง 800,000 บาท ถ้าไม่ได้คืนเงินใช้วิธีการทุจริตแบบนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอยกเลิก
การสอบคัดเลือดเข้าศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2)
ซึ่งมีการจัดสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่า มีการทุจริต
การสอบโดยมีหลักฐานอย่างชัดเจน โดยให้ผู้สมัครสอบทั้งหมดมาสอบคัดเลือกใหม่ในวันอังคารที่
31 พฤษภาคม 2559 และวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา สถานที่และห้องสอบเดิม ส่วนวันเวลา
ประกาศผลสอบข้อเขียนและกาหนดการสอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง (ทุจริตการ
สอบ,2559) กลโกงไฮเทคการสอบคัดเลือกเข้าแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตเชื่อว่าทากันเป็นขบวนการ
โกง นักศึก ษารับจ้างถ่ายข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ส่งไปให้ติวเตอร์ได้เห็นข้อสอบ และส่งเฉลย
กระจายไปให้ นั ก เรี ย น เป็ น ภาพเด็ ด ที่ แ ฉกลโกง เปิ ด โปงขบวนการทุ จ ริ ต สอบเข้ า วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ครูคุมสอบสังเกตพิรุธผู้เข้าสอบ 3 คน ออกจาก
ห้องสอบเร็วผิดปกติใน 30 นาที และมีจุดผิดสังเกต คือ สวมแว่นตาอันใหญ่ ผิดปกติ ขาแว่นซ่อน
กล้องจิ๋ว เข้าไปบันทึกภาพเค้นถามเป็นนักศึกษาปลอมตัวเข้าสอบ รับสารภาพ เข้ามานั่งถ่ายข้อสอบ
ส่งต่อให้ติวเตอร์ เฉลยข้อสอบ และส่งคาตอบเป็นรหัส เข้าสมาร์ทวอท์ชของนักเรียนแว่นตาซ่อน
กล้อง และนาฬิก า เป็ นของกลางที่ยึ ดได้ และเป็นหลัก ฐานที่เชื่อมโยงไปสู่ขบวนการโกง เป็น
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บทเรียนและเตือนทุกสนามสอบ และสั่นคลอนของวิชาชีพ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เน้นว่าคนเรียนแพทย์ไม่ใช่แค่คนเก่งหรือฉลาดอย่างเดียว แต่
ต้องเป็นคนมีคุณธรรม และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นสาคัญ ต้องซื่อสัตย์ ต่อการวินิจฉัยโรค การรักษา
และแม้ว่าจะทุจริตสอบเข้าไปได้ ก็เรียนไม่จบ(รายงานพิเศษ, 2559)

แว่นตาซ่อนกล้อง
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แว่นตาซ่อนกล้อง
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นาฬิการับ-ส่งสัญญาณ

176

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทุจริตการสอบเป็นนักศึกษาแพทย์
กรณีศึกษาที่ 6 การทุจริตการสอบของนักศึกษาในประเทศอินเดีย
สานักข่าวบีบีซีไทย รายงานว่า มีข่าวการโกงข้อสอบครั้งมโหฬารในการสอบเข้าเรีย น
หลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ในรัฐมัธยประเทศ ของอินเดีย จนศาลสูงสุดต้องมีคาสั่งให้นักเรียน
600,000 คน เข้าสอบซ้าอีกครั้ง ส่งผลให้ประเด็นการทุจริตในการสอบที่ทากันอย่างเอิกเกริกใน
อินเดียได้รับความสนใจจากสังคม และแม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ก็ยังมีการทาอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งบีบีซีได้รวบรวม 5 กลโกงข้อสอบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักศึกษาอินเดีย
1. การใช้เทคโนโลยีทันสมัยแบบสายลับเจมส์ บอนด์
เป็นวิธีการที่ผู้เข้าสอบหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ที่เพิ่งถูกศาลสั่งให้เข้าสอบใหม่นิยมใช้
มากที่ สุด โดยกลโกงรูป แบบนี้ผู้เข้าสอบมัก ลักลอบนา อุปกรณ์บลูทูธ ขนาดเล็ก และซิมการ์ด
โทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบด้วยการเย็บอุปกรณ์เหล่านี้ติดไว้ที่เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมีการใช้หู
ฟังขนาดเล็ก และกล้องแอบถ่ายที่เย็บติดไว้กับรูกระดุมเสื้อ รวมทั้งปากกาที่สามารถสแกนคาถาม
และส่งภาพออกไป ให้คนบอกข้อสอบที่อยู่ด้านนอก ส่งคาตอบกลับเข้าไปให้ผู้เข้าสอบ อุปกรณ์
เหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้เข้าสอบ และมีขายทั่วไปทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
คุมสอบต้องพยายามตามให้ทันเทคโนโลยีการโกงรูปแบบใหม่ๆ และกวาดล้างสินค้าเหล่านี้
2. การใช้โพยลอกข้อสอบ
เป็นวิธีที่ผู้เข้าสอบทากันอย่างเอิกเกริกและอาจพบได้บ่อยที่สุดในอินเดีย โดยนักเรียนจะ
แอบเอาโพยคาตอบ หรือหนังสือเข้าไปในห้องสอบแม้จะมีการตรวจตราอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน
ภาพข่าวที่ปรากฏออกมาเผยให้เห็นผู้ปกครองจานวนมากกาลังปีนขึ้นหน้าต่างห้องสอบเพื่อส่งโพย
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คาตอบให้แก่ลูกหลาน แม้ในแต่ละปีจะมีนักเรียนถูกจับได้เป็นจานวนมาก แต่ทางการอินเดียยังไม่มี
กฎหมายที่ชัดเจนในการรับมือกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
3. การจ้างคนบอกข้อสอบ
เป็นวิธีที่พบเห็นไม่บ่อยนัก แต่การที่ตาแหน่งงานราชการในอินเดียมีอยู่อย่างจากัดและมี
การแข่งขันสูง ทาให้ผู้เข้าสอบบางคนลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญมาบอกข้อสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่าย
สูงและซับซ้อน โดยคนบอกข้อสอบจะสมัครเข้าสอบพร้อมผู้ว่าจ้าง และจัดการให้ได้นั่งสอบใกล้
กัน เพื่อให้ส ามารถสลับ กระดาษคาตอบกั นได้ง่าย ส่วนอีกวิธีจะเป็นการรับจ้างทาข้อสอบโดย
ปลอมแปลงบัตรประจาตัวแล้วเข้าไปนั่งสอบแทนลูกค้า
4. การติดสินบนคนตรวจข้อสอบและผู้ประเมินผลสอบ
พบเห็นได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้เข้าสอบมากขึ้นและผู้ใช้บริการมีกาลัง
ซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น โดยจากการตรวจสอบของบี บี ซี พ บว่ า ในรั ฐ อุ ต ตรประเทศ มี นั ก เรี ย นติ ด สิ น บน
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย
5. การใช้โซเชียลมีเดีย
เป็นกลยุทธ์การโกงข้อสอบใหม่ล่าสุด โดยผู้ที่ลักลอบเข้าไปในศูนย์เก็บข้อสอบจะถ่ายภาพ
กระดาษคาถามแล้วนาไปเผยแพร่ตามสื่อโซเชียลมีเดีย โดยทางการอินเดียได้สั่งให้การสอบแห่ง
หนึ่งในรัฐอุตตรประเทศที่มีผู้เข้าสอบกว่า 450,000 คนเป็นโมฆะเพราะจับได้ว่าข้อสอบรั่ว หลังมี
คนเผยแพร่กระดาษคาถามผ่านแอปพลิเคชั่นวอทส์แอพพ์ นอกจากนี้ยังพบกรณี คล้ายกันในการ
สอบของมหาวิทยาลัยเดลี สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศ ขณะที่การเจาะอีเมล์ เพื่อเข้าถึง
กระดาษข้อสอบก็เป็นปัญหาที่ทางการอินเดียต้องทุ่มงบประมาณในการรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้เป็น
ความลับ(หนังสือประชาชาติธุรกิจ, 2558)
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กาหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ตารวจชั้นพลตารวจ
1. เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลและโปรแกรมการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
และประชุมการดาเนินการสอบเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งจัดเตรียมร่างประกาศรับสมัคร
คัดเลือกหรือสอบแข่งขัน โดยกองการสอบ
2. สานักงานกาลังพล ประมวลเรื่องเสนอสานักงานตารวจแห่งชาติ ขออนุมัติดาเนินการรับ
สมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตารวจชั้นพล
ตารวจ (นักเรียนนายสิบ) แล้วแจ้งหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการรับสมัครคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขัน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3. เมื่อสานักงานตารวจแห่งชาติอนุมัติอัตรา และมอบอานาจผู้ดาเนินการคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันให้ผู้ดาเนินการ เสนอสานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อขออนุมัติหลักการและกระบวนการ
จัดสอบตั้งแต่การเตรียมการรับสมัคร
4. ประกาศรับสมัคร
5. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
6. จัดพิมพ์ใบสมัครของผู้สมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน จัดหาสถานที่สอบ จัดทาบัญชี
รายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน จัดทาผังที่นั่งสอบ จัดเตรียมเอกสารการสอบ รวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลใบสมัครของผู้สมัครสอบเบื้ องต้น จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับ
การสอบข้อเขียน
7. หน่วยดาเนินการรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน จัดส่งรายชื่อผู้สมัครสอบ และผังที่
นั่งสอบให้กับหน่วยจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ และโรงพิมพ์ปัญหาข้อสอบ
8. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
9. หน่วยจัดพิม พ์ปัญหาข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องผังที่นั่งสอบของแต่ละหน่วย
พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลสาหรับจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ
10. ออกข้อสอบ โดยกองการสอบ กองบัญชาการศึกษาหรือหน่วยงานที่สานักงานตารวจ
แห่งชาติกาหนด
11. พิมพ์ปัญหาข้อสอบ โดยกองการสอบ กองบัญชาการศึกษาหรือหน่วยงานที่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติกาหนด
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12. รับ-ส่งปัญหาข้อสอบ จากสถานที่พิมพ์ปัญหาข้อสอบไปยังหน่วยสอบ โดยหน่วยสอบ
ต่างๆ
13. สอบข้อเขียน โดยหน่วยสอบต่างๆ
14. ตรวจนับจานวนกระดาษคาตอบ ตรวจกระดาษคาตอบด้วยเครื่องตรวจประมวลผล
ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษ และประมวลผลสอบ โดยกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
หรือหน่วยงานที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
15. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

180

ภาคผนวก ฐ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย (IOC)
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