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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายในดานการ
สืบสวน ของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ี
มีผลตอการปฏิบัติงานภายนอกดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ เจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนในสถานีตํารวจภูธรใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จํานวน  160 คน โดยเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติหนาท่ีงานสืบสวนอยู
ในสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จํานวน 160 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา มีจํานวน 68 ขอ และมีคาความเช่ือม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ 0.96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบคา F – test 

 ผลการวิจัย พบวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน ของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนในสังกัด

ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พบวามี 10 ดาน ไดแก ดานกําลังพล ดานงบประมาณ ดานคุณสมบัติ
และความสามารถ ดานโอกาสความกาวหนา ดานสวัสดิการและรายได ดานวัสดุอุปกรณ ดานการ
พิจาณาความดีความชอบ ดานวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน ดานงานท่ีรับผิดชอบ และดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา
ปจจัยสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ปจจัยดานคุณสมบัติและ



2 
 

ความสามารถ  รองลงมาคือ ปจจัยดานวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน และ ดานความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน ตามลําดับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายนอกหนวยงานของเจาหนาท่ีตํารวจสืบสวนในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พบวามี 7 ดาน ไดแก ดานสภาพพื้นท่ีรับผิดชอบ ดานความสัมพันธ
และความรวมมือของประชาชน ดานการสืบสวนหาขาวและการมีสายลับใหขาว ดานกฎหมาย
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานการเสนอขาวของส่ือมวลชน และ
ดานกลุมผูมีอิทธิพลของผูกระทําความผิด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในราย
ดานพบวาปจจัยแตละดานสวนใหญอยูในระดบัปานกลาง โดยปจจัยท่ีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ปจจัยดาน
การประสานงานระหวางหนวยงาน รองลงมาคือ ปจจัยดานการสืบสวนหาขาวและการมีสายลับให
ขาว และดานความสัมพันธและความรวมมือของประชาชน ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ  : ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 
 

Abstract 
This research aimed to study and compare the factors affecting the performance of police 

investigators at Pathumthani Provincial Police as perceived by police investigators attached to 
Pathumthani Police as they were classified according to their personal, social, and economic 
background. 

The population of this study was 160 police investigators working at 37 district and sub-
district police stations under the jurisdiction of Pathumthani Provincial Police. The research 
instrument was a sixty-eight-item questionnaire with a five-level Likert scale, yielding the 
reliability value of 0.96. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and 
F-test. 

The findings were as follows: 
Ten internal factors were studied. These factors included manpower, budget, 

qualifications and competence, opportunity for advancement, income and fringe benefits, 
materials and equipment, promotion and rewarding, qualifications and competence, academic 
activities and action planning, responsibilities, and relationship with colleagues.  It was found that 
these factors altogether affected the performance of the police investigators at a moderate level.  
When individual factors were taken into account, most of them were found to moderately affect 
the performance, with the top three most influential factors namely qualifications and 
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competence, academic activities and action planning, and relationship with colleagues having the 
mean scores respectively; 

Seven external factors were under this study: the condition of responsible areas, 
relationship with and cooperation from people, information patrolling and intelligence agencies, 
related laws, coordination among working units, media news presentations, and influential groups 
of people supporting wrong doers. The overall factors moderately affected the performance of the 
investigators. Most of the factor individually, was found to moderately affect the performance, 
with the top three most influential factors namely coordination among working units, information 
patrolling and intelligence agencies, and relationship with and cooperation from people having 
the mean scores, respectively. 
 
Keywords : the factors affecting the performance 
 

บทนํา 
กระบวนการในการปองกันอาชญากรรม ถือเปนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเปน

หนาท่ีของสวนหน่ึงในการคุมครองสมาชิกหรือประชาชนในรัฐ และโดยท่ีสังคมไดมีวิวัฒนาการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย แนวความคิดตลอดจนวิธีการปองกันปญหาอาชญากรรมไดแปรเปล่ียน
ตามไปดวย ทําใหการกระทบตอกระบวนการในการปกครองปญหาอาชญากรรมดวย การ
ดําเนินการใดๆ เพื่อแสวงหากลักฐาน ขอเท็จจริง เพื่อหาตัวผูกระทําผิดซ่ึงผูนําในสังคมในสมันกอน
มีอํานาจอยางเต็มท่ี ก็จะถูกกําจัดมากข้ึน เม่ือประเทศตางๆ ไดวิวัฒนาการระบบการปกครองมาเปน
รูปแบบสมัยใหมข้ึน ก็จะตองตระหนักถึงการคุมครองและสิทธิเสรีภาพของตนในสังคมมากข้ึน
ตามลําดับข้ันตอนตางๆ เกี่ยวของกับแนวความคิดในการแสวงหาขอเท็จจริงและพยายามหากลัก
ฐานเพื่อหาตัวผูกระทําผิด จัดเปนวีการหนึ่งท่ีเร็วกวาวีการสืบสวนไดมีการแสดงความคิดเห็น และ
กลาวอางทฤษฎีตางๆ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดไว
แตกตางกันออกไป (ตํารวจภูธรภาค 3. 2548) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนองคกรหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทย โดยมีหนาท่ีใน
การปองกันปราบปรามอาชญากรรม อํานวยความยุติธรรม เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 พระราชทานแกผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับการ
และฝายอํานวยการ เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2527 ความตอนหนึ่งวา “ขาราชการตํารวจในปจจุบันมี
หนาท่ีปฏิบัติงานหลายอยางแตกตางกันในขอบเขตท่ีกวางขวางมากหนาท่ี ท่ีสําคัญท่ีสุดประการ
หนึ่งคือการสืบสวนสอบสวนหาความจริงในเร่ืองตางๆ และวินิจฉัยตัดสินใหไดถูกตองเท่ียงตรง
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เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชนถวนหนา” จากพระราชดํารัสจะเห็นไดวาขาราชการตํารวจมี
ภารกิจหลายดานตลอดจนไดมีการแบงสายงานหลายสายงาน สายงานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งคือ 
งานในดานหารอํานวยยุติธรรมในการสืบสวนคดีอาญา ซ่ึงเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับและทุก
ฉบับเกี่ยวของจะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพตอประชาชน (แสวง ธีระสวัสดิ์. 2530) 

โดยท่ีตํารวจมีหนาท่ีตองรักษาไวเพื่อความศักดิ์สิทธ์ิแหงกฎหมาย ถามีการละเมิดกฎหมาย 
ตํารวจจะตองติดตามจํากุมผูละเมิดกฎหมายทุกคน อีกท้ังตองสงฟองผูตองหาตออัยการและ
พนักงานอัยการจะตองสงฟองผูตองหาตอศาล โดยมีทนายความที่จะแกตางชวยเหลือผูตองหาหรือ
ลูกความของตนมิใหกระทํา ผิดตอขอกลาวหา แตเจาหนาท่ีตํารวจไมมีความสามารถท่ีจะจับกุม
ผูกระทําผิดไดท้ังหมด  เพราะมีขอจํากัดในการปฏิบัติงานหลายอยางท้ังทางตัวบุคคล งบประมาณ 
ความชํานาญ เทคโนโลยี และคานิยมในการท่ีจะกระตุนการตัดสินใจของตํารวจอีกท้ังมีขอจํากัด
ของกฎหมายและมีการละเมิดกฎหมายอยางมากมายในสังคม เกินความสามารถของตํารวจ                 
ส่ิงเหลานี้เปนอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจ หนวยสืบสวนซ่ึงเปนหนวยงานท่ี
สําคัญยิ่งเพราะเปนหนวยจุดเร่ิมตนของการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อทราบ
รายละเอียดแหงความผิดเปนการนําไปสูการรวบรวมพยานหลักฐานและนําตัวผูกระทําผิดมา
ลงโทษทางกําหมายหลากการสืบสวนมีประสิทธิภาพยอมจะสงผลในการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมไดผลสําเร็จ 

ในสวนของตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี มีหนาท่ีรับผิดชอบปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี  ซ่ึงงานดานสืบสวนของตํารวจมีเจตนารมณของ
กฎหมายอันมีท้ังการสืบสวนเชิงรุกกอนท่ีจะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เพื่อทําใหการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมไดรับผลสําเร็จ และสามารถยับยั้งพัฒนาการของอาชญากรรมได  โดยการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีไดผล สามารถจับกุมนําตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษโดยเร็ว 
ทันตอเหตุการณ และเกิดความยุติธรรมและเปนธรรม ซ่ึงเบ้ืองหลังของความสําเร็จในการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธร จังหวัดปทุมธานี ก็คือเจาหนาท่ี
สํานักงานสืบสวนท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ได 

ถึงแมวาภายในหนวยงานสถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใด และมีผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางดี และประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 
ยอมข้ึนอยูกับความสามารถของเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงานในสถานีตํารวจในสังกัด โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนโดยมีปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานท่ีสามารถใหผูปฏิบัติไดทํางาน
อยางมีความสุข ทํางานอยางเต็มความสามารถ และมีความสบายใจในการทํางานดานสืบสวนได   
แตอยางไรก็ดีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวน ในสถานการณปจจุบันนั้น วิธีการ
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ปฏิบัติในการดําเนินสืบสวนซ่ึงเปนงานหนาท่ีของตํารวจนั้น บางกรณีอาจมีผลกระทบตอเสรีภาพ
ของประชาชนท่ีกฎหมายกําหนดใหไว ยอมเปนเหตุใหประชาชนมองภาพการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ของตํารวจไปในทางกระทําการลวงละเมิดสิทธิของประชาชน ท้ังๆ ท่ีการกระทําดังกลาวเปนการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียนรอย อันเปนเหตุใหเกิดปญหาวา การสืบสวนคดีมีผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูปฏิบัติจะตองมีความรูและเขาใจหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีของการสืบสวน กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการสืบสวน รวมท้ังเจาหนาท่ีตํารวจงาน
สืบสวนตองประสบอุปสรรคตางๆ มากมาย เชน การคาดแคลนบุคลากร ผูเช่ียวชาญงานดานการ
สืบสวน ขาดวิทยาการท่ีดี ขาดยานพาหนะในการทํางาน ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานลดลง 
ขาดเทคโนโลยีในการสืบสวนใหมๆ มีปญหาการบริหารงานในหนวยงานตางๆเหลานี้ ยังผลให
ประสิทธิภาพในการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนั้น ยังไมเกิด
ประสิทธิผลท่ีดีเทาท่ีควร 

ดังนั้น การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ
งานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุปรับปรุงแกไขอุปสรรคตางๆ ของ
งานดานการสืบสวน และเพื่อประโยชนในการพัฒนางานดานการสืบสวนใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนและทําใหการปฏิบัติงานดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดปทุมธานีไดนํามายังความสงบสุขเรียบรอยแกประชาชนตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาปจจัยภายในท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจงาน
สืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อศึกษาปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ
งานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
 

     ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
            1. เพื่อใหทราบถึงการปฏิบัติงานดานการสืบสวน ของเจาหนาท่ีตํารวจในงานสืบสวนสังกัด
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
           2. ไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจในงานสืบสวน
ขององคกรตอไป 
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           3. เพื่อนําขอมูลท่ีไดเสนอตอหนวยงานตํารวจเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุงแกไข              
และพัฒนางานดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 
 
 แนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัตงิาน 

Athos  and  Coffey (1968) กลาววา ปจจัยพื้นฐานท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองคการไว 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยในองคการ แตละปจจัยนั้นยังแบงยอยได
อีก ดังนี้ 

1. ปจจัยภายนอกองคการ ประกอบดวย 
1.1 เง่ือนไขสภาพแวดลอมตางๆ ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

นโยบาย และกฎหมาย สภาพภูมิสาสตร ประชากร 
1.2 กลุมและสถาบันตางๆ ไดแก บรรดาผูบริหารระดับสูงขององคการหรือ

เจาของกิจการ บรรดาคูแขง ลูกคา แหลงผลิตวัตถุดิบ เงิน คนงาน อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
และวัสดุ สถาบันตางๆ เชน สหพันธ วัด โรงเรียน มูลนิธิ สถาบันทหาร และสถาบันอ่ืนๆ ท่ีไม
เกี่ยวของกับการแขงขันทางธุรกิจขององคการ 

2. ปจจัยภายในองคกร ประกอบดวย 
2.1 ปจจัยภายนอกตัวบุคคล ไดแก บุคลากรอื่นๆ ขององคการ เปาหมายและ

วัตถุประสงคองคการ ผลผลิตและบริการ เคร่ืองจักกล สภาพงาน ขนาดองคการ เทคโนโลยี ทําเล
ท่ีต้ัง การจัดองคการ การบริหาร เง่ือนไขดานงบประมาณ และประวัติองคการ 

2.2 ปจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวบุคคล ไดแก แผนกงาน แผนการอาชีพ บุคลิกสวนตัว 
ส่ิงของตางๆ ชวงเวลาการปฏิบัติงาน เง่ือนไขทางกายภาพ ตําแหนงและคานิยม 

Robbins (1983) กลาววา พฤติกรรมของบุคคลในองคการแสดงออกจากผลตอเนื่องของ
ปจจัยตางๆ ดังนี้ คือ 

1. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
1.1 คุณคาและทศนคติ คือ บุคคลแตละคนเขาสูองคการ ภายใตความรูสึกนึกคิดท่ี

แตกตางกันมีผลทําใหคิดและกระทําไมสอดคลองกันได การทําใหบุคคลในองคการรับทราบคุณคา
และทัศนคติรวมกันขององคการ จึงเปนปจจัยแรกท่ีทําใหเขาใจบุคคลไดงายข้ึน 

1.2 บุคลิกลักษณะ คือ เปนส่ังสมลักษณะของแตละคนไวในตัว ต้ังแตกอนเขาสู
ระบบในองคการ บุคลิกลักษณะสามารถเปล่ียนแปลงได การเขาใจเร่ืองบุคลิกแตละคน เขาใจ
ตนเองอยางไร จะทําใหสามารถเขาใจลักษณะสวนบุคคลไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
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1.3 การรับรู คือ ถือเปนหัวใจสําคัญของบุคคลในองคการที่มีอิทธิพลตอการ
กระทําของบุคคล เพราะการท่ีบุคคลแตละคนรับรูทําใหบุคคลเลือกท่ีจะแสดงหรือเปนไปรวมท้ัง
การแสดงออกตามท่ีรับรูวา คนอ่ืนๆ มองและมีความคิดตอตัวเขาเองอยางไร 

1.4 แรงจูงใจ คือ เปนปจจัยสําคัญท่ีมีองคประกอบหลากหลายโดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาถึงปจจัยแรงจูงใจภายนอก เพราะทําใหคนมุงหวังผลสําเร็จของงาน จึงเปนเร่ืองสําคัญ
ประการหน่ึง 

1.5 การเรียนรู คือ เปนข้ันตอนหนึ่งท่ีองคการพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล 
โดยมุงหวังใหสงผลตอการพัฒนาองคการใหประสบผลสําเร็จ องคการตองใหการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคคล 

2. ปจจัยเกี่ยวกับกลุมท่ีปฏิบัติงานรวมกัน หมายถึง เปนปจจัยสําคัญหลายประการที่
โยงใยเช่ือมกันระหวางพฤติกรรมระหวางบุคคล ดานเหตุผลท่ีเม่ือบุคคลเขาไปอยูรวมกับบุคคล
อ่ืนๆ จําเปนตองเปล่ียนพฤติกรรมออกไป ปจจัยระดับนี้ไดแก บทบาท ปทัสถาน และสถานะ กลุม
พลวัต การติดตอส่ือสาร ภาวะผูนํา อํานาจ และความขัดแยง 

3. ปจจัยเกี่ยวกับองคการ หมายถึง เปนปจจัยท่ีมีผลเช่ือมโยงถึงกัน เพื่อใหองคการ
สามารถพัฒนา ปรับเปล่ียนไดอยางเหมาะสม ไดแก โครงสรางองคการ การออกแบบงาน การ
ประเมินผลงานและใหรางวัล และวัฒนธรรมองคการ 

ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จแหงการสืบสวน 
ตํารวจภูธร ภาค 3 (2548) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จแหงการสืบสวน พอ

สรุปไดดังนี้ 
1. การสืบประวัติความเปนมาของผูเสียหาย หมายถึง ในการสืบสวนถึงประวัติความ

เปนมาของผูเสียหายในบางกรณีนับวามีประโยชนและสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนแนวทางในการท่ีจะ
นําไปสูขอเท็จจริงในคดีโดยตรง ฉะนั้นในการสืบสวนใหทราบถึงประวัติของผูเสียหาย ความ
เปนมาตลอดท้ังความเกี่ยวพันอ่ืนๆ ของผูเสียหายยอมนํามาซ่ึงประโยชนของการสืบสวนเพื่อหาตัว
ผูกระทําผิดเปนอยางยิ่ง 

2.การสืบสวนหาแหลงขาวหรือขอมูลจากผูใหขาว หมายถึง ส่ิงท่ีสําคัญของพนักงาน
สืบสวน คือ การสืบเสาะหาแหลงขาวสารหรือขอมูล ไมวาจะเปนการสืบเสาะกอนเกิดเหตุหรือหลัง
เกิดเหตุ ในการสืบเสาะหาขาวหรือแหลงขาว จะเปนการสืบเสาะจากพลเมืองดี จากผูชวยเหลือเจา
พนักงาน จากบุคคลตองสงสัย จากพยานบุคคล หรือจากบุคคลที่เจาพนักงานไดมอบหมายใหไปทํา
การสืบสวนขาวโดยทางลับหรือจากแหลงขาวตางๆ โดยการประเมินวิเคราะหขาวท่ีไดรับ วามีมูล
นาเช่ือถือเพียงใดหรือไม 



8 
 

3. การวิเคราะหขอมูลหรือจําลองแบบลําดับเหตุการณอาชญากรรมข้ันใหม หมายถึง ใน
การสืบสวนหาขอเท็จจริงแหงการกระทําผิด ของผูกระทําความผิดปรากฏวาประสบปญหายุงยาก 
ในการที่จะหาขอมูลหรือพยานหลักฐาน หรือบางกรณีเปนการยากท่ีจะทราบถึงขอเท็จจริง หรือ
ลําดับเหตุการณได ในการสืบสวนหาขอเท็จจริงแหงการกระทําผิดของผูกระทําความผิด พนักงาน
สืบสวนจะตองจําลองรูปแบบแหงการกระทําความผิดใหม โดยอาศัยพยานหลักฐาน ไมวาจะเปน
พยานบุคคล เอกสารพยานหรือวัตถุพยาน ท่ีพบเห็นในสถานท่ีเกิดเหตุหรือจากบริเวณใกลเคียงกัน 
เปนเคร่ืองกําหนดหรือจําลองรูปแบบข้ึนใหม ลําดับเหตุการณหรือลําดับภาพแหงความเปนไปได
ของการกระทําผิดและตัวผูกระทําผิด 

4. การต้ังประเด็นในการสืบสวนสอบสวน หมายถึง กรณีท่ียังไมสามารถสรุปไดวา คดี
ท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุใดแน ทางปฏิบัติวิธีท่ีนิยมใช คือ การตั้งประเด็นการสวบสวน โดยการต้ัง
ประเด็น อาศัยพยานหลักฐานท่ีรวบรวมได จากการตรวจพิสูจนหรือเสาะมา และหลักการตั้ง
ประเด็นการสืบสวน จะตองต้ังประเด็นออกเปนหลายประเด็น จึงวิเคราะหและพิสูจนถึงความ
เปนไปไดของแตละประเด็น วากรณีใดนาเช่ือถือมากกวา หากประเด็นใดกรณีใดเปนไปไมไดให
ตัดท้ิง ในการต้ังประเด็นแหงการสืบสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงแหงความผิด หรือการกระทําผิดจะเปน
เคร่ืองชวยในการสืบสวนใหแคบเขา และเขาสูเปาหมายมากท่ีสุด 

5. การสืบสวนประวัติความเปนมาของผูตองสงสัย หมายถึง ในการสืบสวนบางคดี
ประวัติความเปนมาของผูตองสงสัยถือไดวามีความสําคัญ ในทางปฏิบัติไมวาจะมีคดีเกิดข้ึน 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานสืบสวนไดมีการเก็บขอมูล รายละเอียด ภาพถาย หรือประวัติของ
คนราย หรือบุคคล มีพฤติการณท่ีสอไปในทางกระทําความผิดไวโดยละเอียด และครบถวน การ
สืบสวนถึงประวัติบุคคลผูตองสงสัยสามารถกระทําไดโดยงาย เพราะในการกระทําตางๆ ทางคดีท่ี
ปรากฏขึ้น จะพบขอเท็จจริงหรือรายละเอียดแหงการกระทําความผิดจะคลายคลึงกัน บางกรณี
สามารถสรุปไดวาเกิดจากการกระทําจากคนรายรายเดียวกันหรือกลุมเดียวกัน 

6. การสืบสวนสะกดรอย เฝาสังเกตบุคคล หมายถึง สถานท่ีสงสัยในคดีแบบใกลชิด
แบบลับๆ โดยมิใหผูถูกสะกดรอย หรือผูเฝาสังเกตรูตัว เปนการกระทําท่ีมีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อ
ประโยชนในการแสวงหาขาวสาร เพื่อคนพบการกระทําความผิด เพื่อปองกันอาชญากรรมมิให
เกิดข้ึน และเพื่อหวังจับกุมผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัย หรือเพื่อใหไดประจักษพยานหลักฐาน
สําคัญแหงคดี เพื่อเปนเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมรักษาความ
สงบเรียบรอยปลอดภัยของสังคม 

7. การใชวิทยาการตํารวจ หมายถึง ในการสืบสวนปจจุบันนอกจากการใชวิธีการโดย
การคัดเลือกตัวบุคคลผูกระทําการสืบสวนหรือหาพยานหลักฐานในปจจุบันเปนท่ีนิยมกันมากใน
ตางประเทศคือ การใชวิทยาการตํารวจเขาชวยการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชวิทยาศาสตรหรือทาง
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เทคโนโลยีเขาชวยไมคอยนิยมท่ีจะกระทํากัน เนื่องจากขาดแคลนเคร่ืองมือเคร่ืองใชหรือเจาหนาท่ีผู
ชํานาญในการตรวจพิสูจนและเนื่องจากการไมสนใจท่ีจะกระทําการของพนักงานสืบสวนสอบสวน
คดีนั้นๆ ท่ีจะขอใหทําการตรวจสอบเปนเร่ืองท่ีผูรับผิดชอบควรที่จะแกไข 

8. การจักทําประวัติหรือขอมูลประกอบอาชญากรรม หมายถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลไดอยางดี คือ การจัดทําประวัติหรือขอมูลประกอบ
อาชญากรรมของผูกระทําผิดประเภทตางๆภายในเขตพื้นท่ีตางๆ และเขตพื้นท่ีใกลเคียงไวให
ปรากฏเปนหลักฐานในทางราชการ เพื่อการสะดวกในการตรวจสอบ คนหาสาระสําคัญของการจัก
ทําประวัติหรือขอมูลแหงการประกอบอาชญากรรม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร/และกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก เจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนในสถานีตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 160 คน โดยเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติหนาท่ีงานสืบสวนอยูในสถานี
ตํารวจภูธรในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  
ตัวแปรท่ีศึกษา 
              1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มีดังนี้ 

1.1 ปจจัยดานภูมิหลังสวนตัวและสังคม ไดแก ช้ันยศ ตําแหนง อายุ อายุราชการ 
สถานภาพการสมรส  สําเ ร็จศึกษา  ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบสวน                        
และความรูสึกในการปฏิบัติหนาท่ีงานสืบสวน 

1.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดตอเดือน คาใชจายในการทํางาน การประกอบ
อาชีพของคูสมรส และประเภทที่อยูอาศัย 

2. ตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) มีดังนี ้
2.1 ปจจัยภายในหนวย  ไดแก  ดานกําลังพล  ดานงบประมาณ  ดานคุณสมบัติ                    

และความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานโอกาสกาวหนา ดานสวัสดิการและรายได ดานวัสดุ
อุปกรณ การปฏิบัติงาน ดานการพิจารณาความดีความชอบ ดานวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน             
ดานงานรับผิดชอบและผูบังคับบัญชามอบหมาย และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

2.2 ปจจัยภายหนวย ไดแก ดานสภาพพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ดานความสัมพันธและความ
รวมมือของประชาชน ดานการสืบสวนหาขาวและการมีสายลับใหขาว ดานกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวของ ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานการเสนอขาวตอส่ือมวลชน และดานกลุมผูมี
อิทธิพลของผูกระทําความผิด 
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เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล  
     การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมใหเหมาะสมกับสภาพใน

ปจจุบัน เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางแบบสอบถาม   

      สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก คารอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) และการทดสอบคา F – test 3.1 คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)  
3.1 คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ

ตัวแปร ไดแก ช้ันยศ อายุ อายุราชการ สถานภาพการสมรส สถานท่ีศึกษาสําเร็จศึกษา ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบสวน รายไดตอเดือน คาใชจายในการทํางาน การประกอบ
อาชีพคูสมรส และประเภทที่อยูอาศัย และความรูสึกในการปฏิบัติหนาท่ีงานสืบสวนท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงานดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 

3.2 คาสถิติคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับ
วิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนใน
สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 

 
สรุปผลการศึกษา 

 1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวน
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี  ใน 2 ดาน ไดแกปจจัยภายในหนวยงานและภายนอก
หนวยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน ของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวน           
มี 10 ดาน ไดแก ดานกําลังพล ดานงบประมาณ ดานคุณสมบัติและความสามารถ ดานโอกาส
ความกาวหนา  ดานสวัสดิการและรายได ดานวัสดุอุปกรณ ดานการพิจารณาความดีความชอบ           
ดานวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน ดานงานท่ีรับผิดชอบ และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยปจจัยท่ีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ  ปจจัยดานคุณสมบัติ                    
และความสามารถ ดวยคาเฉล่ีย 3.6406 รองลงมาคือ ปจจัยดานวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน                
และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดวยคาเฉล่ีย 3.5297 และ 3.469 ตามลําดับ 
      2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายนอกหนวยงานของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวน   
มี 7 ดาน ไดแก ดานสภาพพืน้ท่ีรับผิดชอบ ดานความสัมพันธและความรวมมือของประชาชน             
ดานการสืบสวนหาขาวและการมีสายลับใหขาว ดานกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของ ดานการ
ประสานงานระหวางหนวยงาน ดานการเสนอขาวของส่ือมวลชน และดานกลุมผูมีอิทธิพลของ
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ผูกระทําความผิด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉล่ีย 3.7219 รองลงมาคือ ปจจัยดาน
การสืบสวนหาขาวและการมีสายลับใหขาว และ ดานความสัมพันธและความรวมมือของประชาชน 
ดวยคาเฉล่ีย 3.7172 และ 3.4703 ตามลําดับ 
 

     การอภิปรายผล 
 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานดานการสืบสวน ของเจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวน
ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตามวัตถุประสงคการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายในหนวยงานดานการสืบสวน ของเจาหนาท่ี
ตํารวจงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแลวอยูในระดับปานกลาง  
 1.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน ดานการสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ
งานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ไดแก ดานกําลังพล ดานงบประมาณ คุณสมบัติ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน โอกาสความกาวหนา สวัสดิการและรายได วัสดุอุปกรณ การ
พิจารณาความดีความชอบ วทิยาการและแผนปฏิบัติงาน งานท่ีรับผิดชอบ และความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมพบวาอยูในระดบัปานกลาง สวนใหญเหน็วาปจจัยดานคุณสมบัติและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และวิทยาการและแผนปฏิบัติงานมีความสําคัญในการทํางาน
สืบสวนในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา การพฒันาศักยภาพของเจาหนาทีตํารวจดานสืบสวน ดวยการ
ฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกบัยุทธวิธี เทคนิค วิธีการ มาตรการในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีงาน
สืบสวนท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ อยางจริงจงัและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหมๆ และทันตอสถานการณการเกิดอาชญากรรมชนิดและรูปแบบใหมๆ                             
ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพือ่ท่ีจะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการสืบสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณท่ีผานมา และในการคัดเลือก
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะทํางานในดานสืบสวนในระดับสถานีตํารวจนั้น จะตองคัดเลือกมาจากผูท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญในดานการสืบสวน โดยพิจารณาจากประวัติการทํางานดานการสืบสวน
จับกุมและความสามารถเฉพาะบุคคล รวมท้ังจะตองมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ดวยการอบรม
การสืบสวนและเทคนิค เพื่อใหทันตอเหตุการณเปนส่ิงจาํเปนอยางยิ่งสําหรับการสืบสวนของ
ตํารวจ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ สุพจน  อัฐศิลป (2557) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอสัมฤทธ์ิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนจบักุมของตํารวจภูธร ภาค 5 พบวา เจาหนาท่ี
ตํารวจสืบสวนใหความสําคัญตอปจจัยดานความรูความสามารถสูงสุด  
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  2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายนอกหนวยงานดานการสืบสวน ของ
เจาหนาท่ีตํารวจงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแลวอยูในระดับปาน
กลาง   
   2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานภายนอกหนวยงาน ดานการสืบสวนของเจาหนาท่ี
ตํารวจงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ไดแก ดานสภาพพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ดาน
ความสัมพันธและความรวมมือของประชาชน ดานการสืบสวนหาขาวและการมีสายลับใหขาว ดาน
กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของ ดานการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานการเสนอขาวของ
ส่ือมวลชน และดานกลุมผูมีอิทธิพลของผูกระทําผิด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนใหญ
เห็นวาดานการสืบสวนหาขาวและการมีสายลับใหขาว และดานการประสานงานระหวางหนวยงาน
มีความสําคัญในการทํางานสืบสวนในภาวะปจจุบัน เนื่องจากในการทํางานสืบสวนจะตองเขามา
เกี่ยวของกับการขาวตลอดเวลา เพราะการสืบเสาะหาขาวและการรวบรวมขาวสารขอมูลตางๆ การ
วิเคราะหและใชประโยชนจากขาวสารจากบุคคลหรือตรวจสอบขาวสารท่ีไดมาจะสามารถยับยั้ง
การกออาชญากรรมของคนรายไดอีกหนทางหน่ึง หากหนวยงานงานสืบสวนในระดับสถานีตํารวจ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน จะตองมีอุปกรณท่ีทันสมัยทันตอเหตุการณท่ีจะเกดิข้ึน มีการจัดเกบ็
ขอมูลท่ีเปนระบบ พรอมขีดความสามารถของระบบตรวจสอบขอมูล ดานตางๆ ท่ีทันสมัย  เชน 
ขอมูลหมายจับ ขอมูลทะเบียนราษฎร เปนตน ใหแกหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานการสืบสวนโดยตรง 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการหารายละเอียดของคนราย ซ่ึงสงผลตอการสืบสวนติดตามจับกุม
คนรายใหไดผล รวมท้ังประสานงานและแสวงหาความรวมมือ จากประชาชน ส่ือมวลชน และ
หนวยงานตางๆ เชน สํานักงานอัยการ กรมราชทัณฑ กรมการขนสงทางบก สํานักงาน
ประกันสังคม กรมการประกันภัย เปนตน เพื่อประโยชนในการรับแจงเบาะแส และขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการสืบสวนจบักุมคนรายได ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ สําเร็จ  กายสุวรรณ (2558)  
ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการสืบสวนจับกุมการโจรกรรมรถ ศึกษาเฉพาะกรณีเจาหนาท่ี
ตํารวจฝายสืบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาล 7 พบวา ปจจัยภายนอกหนวยงานดานการ
ประสานงานกบัหนวยงานอ่ืนๆ มีผลตอการสืบสวนจับกมุคนรายของเจาหนาท่ีตํารวจ ท้ังนี้
เนื่องจากความรวมมอในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานจะสงผลใหเกิดประโยชน
ตอการปฏิบัติงานสืบสวน และสะดวกในการติดตามจับกุมคนรายอยางรวดเร็ว และไดรับเบาะแสท่ี
เปนประโยชน 
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ขอเสนอแนะ 
1) ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ควรมีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีตํารวจดานสืบสวน 
ดวยการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกบัยุทธวธีิ เทคนิค วิธีการ มาตรการในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี
ตํารวจงานสืบสวนท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ อยางจริงจังและตอเนื่อง  

2. ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ควรใหการสนับสนุนแกเจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงาน
สืบสวนในดานตางๆ ไมวาจะเปนการจัดใหมีปริมาณกําลังพลใหเหมาะสม สมดุลกับเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ ปริมาณงานและปริมาณคดีท่ีเกิดข้ึน  

3. ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ควรดําเนินการปรับปรุงคาตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษอ่ืนๆ 
สําหรับการปฏิบัติงานในดานการสืบสวน ซ่ึงตองเส่ียงภยันอันตรายใหเหมาะสม กับลักษณะภารกิจ
หนาท่ีความรับผิดชอบ และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณ และสวัสดิการดานตางๆ ใหแกหนวยผูปฏิบัติอยางเพียงพอ และสะดวกในการเบิกจาย
  4. ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ควรจัดใหมีระบบตรวจสอบขอมูล ดานตางๆ ที
ทันสมัย เชน ขอมูลหมายจับ ขอมูลทะเบียนราษฎร เปนตน ใหแกหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานการ
สืบสวนโดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการหารายละเอียดของคนราย ซ่ึงสงผลตอการสืบสวน
ติดตามจับกุมคนรายใหไดผล  

5. ผูบริหารในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ควรสงเสริมใหเจาหนาท่ีตํารวจท่ี
ปฏิบัติงานสืบสวน ตองมีจิตสํานึกในหนาท่ี เสียสละ และรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด  
 
2) ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานสืบสวนสอบสวนของตํารวจภูธรในจังหวัดอ่ืนเพื่อ
หาความแตกตางและนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อใชเปนแนวทางการแกไขปญหาปฏิบัติงานดานการ
สืบสวนใหเปนแนวทางเดียวกันและสอดคลองตองกัน 

2.ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบของเจาหนาท่ีตํารวจใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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