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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกองบังคับ

การกองปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

ต่างๆ โดยใช้ประชากรที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต ารวจ

สอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สังกัดกองก ากับการ 1-6 และกองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 414 คน ซึ่ง

ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนในกองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต ารวจ

สอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 200 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่น .95 และการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบง่าย 

(simple random sampling)  

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 1. ผลการวิเคราะหร์ะดบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าที่อยู่ในระดับสูง แสดง
ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน มีความคิดเห็นว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติงานสืบสวนได้ดีในทุกขั้นตอนของงานสืบสวน 
โดยเฉพาะในด้านการรับรองรายงานเรื่องอาชญากรรม การค้นพบ หรือสงสัย และด้านการหาตัวผู้กระท าความผิดหรือหา
ทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่
มีสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ไม่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ที่มี่ช้ันยศ
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิ ผลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีไม่แตกต่างกัน เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีเงินเดือนแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าเงินเดือนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน  
ค าส าคัญ : เจ้าหน้าท่ีต ารวจ, การปฏิบัติหน้าที่, ประสิทธิผล 
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Abstract 
 This research aims the effectiveness of the duties of the police investigation. In Division 
Crime Suppression Division, Headquarters, police, national police and personal factors in using the 
study population is police investigators in the Division Suppression Division, Headquarters, police, 
national police under the supervision of the Special Operations Division 1-6 and 414 people, which the 
researchers chose a sample police investigators in the Division Suppression Division, Headquarters, 
police, national police number 200; confidence level of 0.95 and using simple random sampling 
(simple random sampling).  
 The results of this research showed. 1. Results of the analysis is on duty at a high level, 
indicating that police investigators have commented that they can perform investigative work well in 
all stages of investigations, especially in the certification report crimes, discovered or suspected, and in 
finding the offender or the property was mayhem, which was higher than the other side. 2. Benefit 
analysis compares the performance of the duties of the marital status of different effective duty is no 
different, police investigations, with the top rank of different effective duty is no different. Well, the 
police investigators who have studied different effective duty is no different, police investigations 
under different effective duty is no different, the police department investigation or have different 
effective duty difference statistically significant at the 0.05 level, showing that salary is a factor that 
affects the performance of the duties of the police investigation.  
 

Keywords: police officers, active duty, effective. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ระบบงานยุติธรรมของประเทศไทยนั้น
ประกอบด้วยองค์กรส าคัญต่างๆ ได้แก่ ต ารวจ อัยการ 
ศาล และราชทัณฑ์ ทั้งนี้ต ารวจถือว่าเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ในการสืบสวนสอบสวน และจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ซึ่งจากประมวลระเบียบต ารวจ ภาคที่ 1 ระเบียบการ
ต ารวจเกี่ยวกับคดีในเล่มที่ 1 ได้ก าหนดหน้าที่ของต ารวจ 
คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนจะต้องบ าบัดทุกข์
และบ ารุงสุขให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งต้องคอยดูแลและ
รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ 
 ส านักงานต าร วจแห่ งชาติ  มี การแบ่ ง
หน่วยงานในสังกัดออกเป็นหลายหน่วยงาน ซึ่ง “กอง
บังคับการกองปราบปราม” เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดอยู่
ในกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหาร ปกครอง

บังคับบัญชาหน่วยงานในเขตอ านาจการรับผิดชอบ สั่งการ
อ านวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษา
ความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ 
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ตามบทกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดคดีอาญา
ทั้งหลายทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนร่วมมือประสานงาน
กับหน่วยงาน องค์การต่างๆ ให้บริการช่วยเหลือประชาชน 
ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ 
กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกองบังคับ
การกองปราบปราม ให้มีอ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวน
การกระท าผิดทางอาญาและสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าผิด โดยงานด้านการสืบสวนนี้ถือ
เป็นงานของต ารวจในการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้น
ได้ (พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์, 2537. หน้า 51) [1] ซึ่งจากการ
ที่กองบั งคับการกองปราบปรามนี้ มี อ านาจในการ
ด าเนินการทั่วประเทศในด้านการสืบสวนนี้ หากก าลังพล
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ในหน่วยงานมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อภารกิจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ อันจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมในท่ีสุด 
 เมื่อกล่าวถึงประสิทธิผลในด้านการสืบสวน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ผ่านมาได้เคยมีการศึกษาวิจัยใน
เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกองบังคับการต ารวจนครบาล 6 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โดย ธนิต บุญแม้น (2543, หน้า 58) [2] ซึ่งได้เสนอปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวน ได้แก่ 1) ปัญหาก าลังพล ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวนบางหน่วยยังขาดความรู้ความสามารถ และขาด
ความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ขาดความสามัคคี และ
ปริมาณงานมีมากเกินไป 2) ปัญหาด้านการบริหาร ซึ่งบาง
หน่วยงานผู้บริหารยังขาดความรู้ความสามารถในการจัด
วางตัวเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานสืบสวนอย่างถ่องแท้ และบางหน่วยงานผู้บริหารยัง
ขาดจริยธรรมในการปกครอง 3) ปัญหาด้านสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน โดยเงินเดือนของข้าราชการนั้นยังไม่เพียงพอ
กับค่าครองชีพของข้าราชการ และเงินงบประมาณที่ทาง
รัฐน ามาจัดสรรให้เป็นสวัสดิการมีน้อยหรือไม่มีเลย 4) 
ปัญหาด้านขวัญและก าลังใจ ซึ่งผู้น าบางหน่วยงานยังไม่
ค่ อ ยมี ก า รส่ ง เ ส ริ ม ในด้ านขวัญและก า ลั ง ใจ ขอ ง
ผู้ ใต้บังคับบัญชาเท่าที่ควร และ 5) ปัญหาด้านวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือ ซึ่งวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่
ส าคัญ อันได้แก่ อาวุธปืน ยานพาหนะ น้ ามันเช้ือเพลิง 
วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือนั้น บางหน่วยงานยังขาดความ
พร้อมในด้านนี้ ในขณะที่ทรงวุฒิ เช้ือพลากิจ (2550) [3] 
ก็ได้ศึกษาทัศนะของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ต่อ
ปัจจัยที่มีความส าเร็จในการสืบสวนจับกุมผู้กระท า
ความผิดในคดีอาญา ในกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า การได้รับประสบการณ์และ
การฝึกอบรม และการใช้ประโยชน์จากวิทยาการต ารวจ มี
ผลต่อประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน โดยปัญหาและ
อุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวน ได้แก่  งบประมาณ เครื่องมือ และก าลังพล เป็น

ต้น ซึ่งจะเห็นว่างานด้านการสืบสวนของต ารวจยังมีปัญหา
และอุปสรรค ในขณะเดียวกันก็มีปั จจัยที่มี ผลต่ อ
ประสิทธิผลในการท างานเช่นเดียวกัน เพียงแต่การ
ศึกษาวิจัยที่ผ่านมาได้กระท าเพียงในส่วนของต ารวจนคร
บาลเท่านั้น 
 จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่างาน
สืบสวนของต ารวจซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ยุติธรรมที่มีความส าคัญ และการปฏิบัติงานของต ารวจ
ฝ่ายสืบสวนประสบปัญหาต่างๆ หลายด้านด้วยกัน ซึ่งการ
จะปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิผลนั้นจะต้อง
อาศัยการบริหารจัดการหน่วยสืบสวน และพิจารณา
เจ้ าหน้าที่อย่างเหมาะสม เพียงพอ มีการส่ง เสริม
สมรรถภาพการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรปัจจัยคือ ทุน
ทรัพย์ในการปฏิบัติงานสืบสวน และมีทีมงานสืบสวนที่มี
การบริหารจัดการ  ที่ดีประกอบกันไปด้วย นอกจากนั้น
ควรมีแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน
ประสบอยู่ ด้ ว ย  โดยที่ ผ่ านมาการศึ กษา เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผลของต ารวจฝ่ายสืบสวนยังมีน้อย และจ ากัดอยู่
ในพืน้ท่ี  นครบาลเท่านั้น 
 ดังนั้น เพื่อให้ได้ทราบถึงประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่รับผิดชอบในทั่ว
ประเทศ เช่น กองปราบปราม อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของกองปราบปรามได้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ ส่งผลดีต่อการบริหารงานยุติธรรมและ
มาตรฐานของสังคมโดยรวม ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษา
ถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ฝ่ า ยสื บ ส วน  ใ นก องบั ง คั บ ก า รก อ งป ร า บ ปร า ม 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่างๆ กับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวน เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ เป็นจริง อันจะเป็น
ประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนาบุคคลและ
องค์กรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกองบังคับการกอง
ปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลด้านต่างๆ  
 

ขอบเขตในการศึกษา 
 ในกา รศึ กษา ครั้ ง นี้ เ ป็ นก า รศึ กษา ถึ ง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวน ในกองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังน้ี 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่
ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกองบังคับการกองปราบปราม 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จ านวน 400 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้จากการ
ประมาณการขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจ
ซี และมอร์แกน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
200 คน  

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา
และเป็นแนวทางส าคัญให้กับองค์กรต่างๆ ในการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และน าไปใช้ส าหรับการ
วางนโยบายและแผนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
ต่อไป 
 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ทรงวุฒิ เช้ือพลากิจ (2550) [3] ได้ศึกษา
ทัศนะของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการสืบสวนจับกุมผู้กระท าความผิดใน
คดีอาญา ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในกองบัญชาการต ารวจ
นครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า 
การได้รับประสบการณ์และการฝึกอบรม และการใช้
ประโยชน์จากวิทยาการต ารวจ มีผลต่อประสิทธิผลในการ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

- สถานภาพสมรส 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- ช้ันยศ 

- เงินเดือน 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน 
ในการปฏิบัติงานสืบสวนและตามขั้นตอนการปฏิบัติงานภารกิจ 

1.  การรายงานเรื่องอาชญากรรม การค้นพบหรือสงสัย 
2.  การตอบรับเริ่มปฏิบัติ 
3.  การหาตัวผู้กระท าผิดหรือหาทรัพย์สินท่ีถูกประทุษร้าย 
4.  การตรวจสอบเมื่อเกิดความสงสัย 
5.  การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหา 
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ปฎิบัติงานและปัญหาและอุปสรรคที่พบในหารปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ได้แก่ งบประมาณ 
เครื่องมือ และก าลังพล เป็นต้น 
 วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ (2548) [4] ได้
ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงานองพนักงานสอบสวนในกอง
บังคับการต ารวจนครบาล 4 กองบัญชาการต ารวจนคร
บาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเรียงตามล าดับ
ความคิดเห็นของประชากรส่วนใหญ่ คือ การจัดสรร
งบประมาณ การปกครองบังคับบัญชา การน านโยบายไป
ปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายและความแตกต่าง
ทางด้านปัจจัยเศรษฐกิจสังคม เช่น อายุ สถานสมรส 
คุณวุฒิด้านการศึกษา และอายุราชการ ไม่ก่อให้เกิดความ
แตกต่างในด้านความคิดเห็นต่อปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวน 
 ไพรัตน์  รอดทอง (2547) [5] ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร 
และสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่ารายได้ การฝึกอบรม 
อัตราก าลัง งบประมาณ ปริมาณงาน การถูกแทรกแซง
จากผู้บังคับบัญชาความร่วมมือจากประชาชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอิทธิพลของผู
ต้องหา มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนในขณะที่อายุ อายุราชการ ต าแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์ในงานสอบสวน งบประมาณ และ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 สราวุธ จินดาค า (2544) [6] ได้ศึกษาถึง
ทัศนะของต ารวจจราจรต่อปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิผล โดยศึกษาเฉพาะกรณีสถานี
ต ารวจนครบาลยานนาวา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความรู้ เวลาพักผ่อน งบประมาณที่ได้รับการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรจะ
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ต ารวจจราจร มีการฝึก
ทบทวนเป็นประจ า เพิ่มอัตราก าลังพลให้มาก จัดสรร

อัตราก าลังพลให้เหมาะสม และสนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ 
แก่ก าลังพล ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของต ารวจจราจร
มีคุณภาพได้ 
 อิสรียา สดมณี (2546) [7] ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของต ารวจ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ทัศนคติต่อการท างาน บรรยากาศองค์กรในภาพรวมและ
รายมิติ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของต ารวจ
ท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับปัจจัยส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับ อายุ อายุราชการ เงินเดือน ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว และจ านวน
ครั้งในการได้รับการฝึกอบรม พบว่ามีเพียงระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในกองบังคับการต ารวจท่องเที่ยวเพียงปัจจัย
เดียวเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของ
ต ารวจท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษา จากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้ด าเนินการศึกษา
เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลในปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกองบังคับการกองปราบปราม 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยจึงได้พิจารณาถึงคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนในการปฏิบัติงานสืบสวน ที่
จะต้องมีความรู้ความช านาญทั้งด้านการหาข่าวรวบรวม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
สืบสวน ความสามารถในการท าการสืบสวนภายหลังจาก
รู้ตัวผู้กระท าผิด การไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มา
เกี่ยวข้องกับคดีที่สืบสวน ท าการศึกษาสภาพพื้นที่และภูมิ
หลังของประชาชนท่ีพักอาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการเก็บรวบรวมข้องมูลและใช้หลักฐานจาก
สถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับแผนประทุษกรรม
ของคนร้ายเพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ ตลอดจนความรู้ทาง
นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาที่
รับผิดชอบ กล้าหาญในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวน ในกองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สังกัดกอง
ก ากับการ 1-6 และกองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 
414 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ฝ่ า ย สื บ ส ว น ใ น ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ก อ งป ร า บ ป ร า ม 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จ านวน 200 คน ซึ่งประมาณการขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 
303) [8] ที่ระดับความเช่ือมั่น .95 ยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อน .05 และการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบง่าย 
(simple random sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. จ าแนกประชากรออกตามสังกัดของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน แล้วแบ่งโควตากลุ่มตัวอย่าง
โดยค านวณหาสัดส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ตามสัดส่วนจนครบตามจ านวน 200 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 
(questionnaire) จ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ สถานภาพสมรส อายุ ช้ันยศ ระดับการศึกษา และ
เงินเดือน จ านวน 5 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบและเติมค า 
 ตอนที่  2  เป็ นแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 20 ข้อ ลักษณะ
ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าด้วยค าตอบ
จ ากัด (itemized rating scale) แบบก าหนดค าตอบเป็น
ข้อความ 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับวิธีการหา
ข้อมูลในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน จ านวน 
10 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
 

ขั้นตอนในการด าเนินการ 
 ผู้ได้ด าเนินการโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสร้าง
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา 

3. ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ มี เ นื้ อ ห า
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตรวจสอบ
ความเที่ยวตรงของเนื้อหา (content validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

4. น าแบบสอบถามที่ได้พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวนในสถานีต ารวจนครบาลพระราชวัง สถานีต ารวจ
นครบาลบางกอกน้อย และสถานีต ารวจนครบาลบุบผา
ราม จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) 
ของเครื่องมือ โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach/s alpha coefficient) จากโปรแกรม
ส าเร็จรูป และเมื่อได้พิจารณาตัดข้อค าถามบางข้อออก
แล้ว จึงได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .92 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้
ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงกองบังคับการกอง
ปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อความร่วมมือในการแจก
แบบสอบถามของผู้วิจัย 

2. ผู้ วิ จั ยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนจนครบตาม
จ านวน 200 ฉบับ 

3. ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วรวบรวมจัดระเบียบข้อมูล
จนครบตามจ านวน และน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาในครั้ งนี้  ผู้ วิจัย ได้ตรวจสอบ
จ า น วน แ บ บ ส อบ ถ า ม ที่ ไ ด้ รั บ  ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ น า
แบบสอบถามที่ได้รับมาจัดระเบียบ ลงรหัส และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์สถิติทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิ จั ย ใ ช้สถิ ติ เ พื่ อ วิ เ ค ร าะห์ข้ อมู ล เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive analysis) และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Statistical inference)  ดังนี ้

1. การแจกแจงความถี่  (Frequency) 
และค านวณค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ ยวกับปัจจั ยส่ วนบุคคลของกลุ่ มตั วอย่ าง  ได้แก่ 
สถานภาพสมรส อายุ  ช้ันยศ ระดับการศึกษาและ
เงินเดือน  

2. การค านวณหาค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และวิธีการหาข้อมูลในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจฝ่ายสืบสวน  

3. การวิเคราะห์ค่าที (t – test) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกรณีที่ตัวแปรอิสระ
จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา
และช้ันยศ ตามข้อมูลตอนที่ 1 และ 2  

4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F – 
test) เพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกรณีที่ตัวแปร
อิสระจ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม คือ อายุ และเงินเดือน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยการทดสอบ
ภายหลัง (Post hoc test) ของ LSD ตามข้อมูลตอนที่ 1 และ 2  
 

ผลการวิเคราะห์ 
 การศึกษาถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในกองบังคับการกอง
ปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้รับกลับคืนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แล้วน ามา
วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะของ
ตารางประกอบค าบรรยายโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในกอง
บังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวน
กลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค านวณค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่ วนที่  2  เป็ นแบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ และระดับความสามารถ
ในการหาข้อมูลของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในกอง
บังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวน
กลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย 

 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ส่วนที่  3 เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวนในกองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนก
ตาม สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ช้ันยศ อายุ 
เงินเดือน และระดับปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(F – test)  
 จากการวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยสรุปผล
การศึกษาใน 4 ประเด็น ดังน้ี 

1. ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล สรุปได้ ว่ า
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในกองบังคับการกอง
ปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  ที่ ตอบแบบสอบถาม มี
สถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 55.50 มี
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
39.70 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นส่วนใหญ่ 
คิดเป็นร้อยละ 67.50 มีช้ันยศระดับสัญญาบัตร เป็นส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 65.50 และมีเ งินเดือนระหว่าง 
10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 59.50 
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2. ระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในกองบังคับการกอง
ปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ในระดับสูง (  = 3.90, SD 
= .50) 

3. ระดับความสามารถในการหาข้อมูลใน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในกองบังคับการ
กองปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ในระดับสูง (  = 2.70, SD 
= .21) 

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในกอง
บังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวน
กลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 
แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1. เปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกองบังคับการกองปราบปราม 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ F p-value 
สถานภาพสมรสที่แตกตา่งกัน (0.086)(t-test) 0.932 

อายุแตกต่างกัน 0.45 0.115 
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน 0.618 0.54 
ช้ันยศแตกต่างกัน 0.299(t-test) 0.77 
เงินเดือนแตกต่างกัน 7.44* 0.001 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า เปรียบเทียบประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในกอง
บังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวน
กลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ
แต่ละตัว สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  4.1 เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติ
หน้าท่ีไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.2 เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มี
อายุแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.3 เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติ
หน้าท่ีไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.4 เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีช้ัน
ยศแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  4.5 เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มี
เงินเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 
10,001 – 20,000 บาท มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 
บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มีเ งินเดือนตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท มี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากสรุปผลการศึกษา  สามารถน ามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ได้ดังนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติหน้าที่ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้
ดังนี ้
  จากผล การศึ กษาที่ พบว่ า  ร ะดั บ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวน ในกองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ใน
ระดับสูง แสดงว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน มีความ
คิดเห็นว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติงานสืบสวนได้ดีในทุก
ขั้นตอนของงานสืบสวน โดยเฉพาะในด้านการรับรอง
รายงานเรื่องอาชญากรรม การค้นพบ หรือสงสัย และด้าน
การหาตั วผู้ กระท าความผิดหรือหาทรัพย์ สินที่ ถู ก
ประทุษร้าย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ เป็นการยืนยันว่า
ใน 5 ขั้นตอนของงานสืบสวนนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิผล 
ทั้งนี้สาเหตุหลักอย่างหนึ่งอาจเป็นได้ว่าต ารวจฝ่ายสืบสวน
ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจ าซึ่งได้กลายเป็นผู้มีทักษะด้านงาน
สืบสวนนั้นเอง และที่ส าคัญที่สุดของการปฏิบัติงานด้าน
การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน คือการ
ท างานเป็นทีม และยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน 
นอกจากนี้ ยั ง เป็นการเติมเต็มซึ่ งกันและกันให้ เกิด
ประสิทธิผลต่อไปได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่าย
สืบสวนแทบทุกคนจะต้องผ่านการฝึกจากสถาบันของ
ต ารวจในระดับต่างๆ มาแล้ว  จะเป็นการดีและเกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ เพราะสามารถน าเอาวิธีการต่างๆ และ
แนวทางการแก้ปัญหามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีม
ต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผลมากยิ่งๆ ขึ้น 
นอกจากนั้น ต ารวจบางท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งการได้รับความรู้เพิ่มเติมในจากสถาบันการศึกษาของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและในสถานศึกษาอื่นๆ นี้ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนย่อมจะได้รับความรู้สูงขึ้น 
และน าความรู้ ใหม่ๆ ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดได้   

2. ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  2.1 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว่ า 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน ท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่าง
กัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติ หน้าที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่ได้รับการ
ฝึกฝนมานั้น จะมีมาตรฐานและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
ปัจจัยทางด้านสถานภาพสมรสซึ่งเป็นปัจจัยทางด้าน
ครอบครัวจึงไม่เกี่ยวข้องมากนักกับสภาพแวดล้อมในที่
ท างาน จึงอาจไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานสืบสวน ท าให้
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนไม่แตกต่างกันไปด้วย อีกทั้งหาก
พิจารณาผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลในการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวน ท้ังของ วิษณุรักษ์ พรหม
เมศร์ (2548) [4] และ ไพรัตน์ รอดทอง (2547) [5] ต่างก็
พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลล้วนไม่มีผลต่อผลต่อความ
คิดเห็นต่อปัญหาในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการ
ปฎิบัติ งานแต่อย่ างใด ดั งนั้นผลการศึกษาที่พบว่ า 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีสถานภาพสมรส แตกต่าง
กัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกันจึงมี
ความสอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าว 
  2.2 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว่ า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ที่มี่ ช้ันยศแตกต่างกัน มี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะงานด้านการสืบสวนเป็นการปฏิบัติงานที่อาศัย
ประสบการณ์และมีการปฎิบัติงานร่วมกันทั้งในระดับช้ัน
ประทวนและสัญญาบัตร ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียมกันและได้รับประสบการณ์ใน
งานสืบสวนที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดด้าน
ประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าท่ีทางสังคม และภาระงานท่ีปฏิบัติ ดังท่ี สราวุธ จินตา
ค า (2544) [6] ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งแวดล้อมทางสังคมของ
ผู้ปฏิบัติงานจะส่งเสริมให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงานได้ประสานการปฏิบัติ และเกิด
ประโยชน์ต่อประสิทธิผลในการท างาน ในกรณีนี้ เมื่อ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบรุี  33 

ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 20  เดือนกันยายน  - ธันวาคม  2558 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมของเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนกอง
ปราบปรามมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน และการปฏิบัติงานมี
การประสานงานกัน จึงเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จนท าให้
ความแตกต่างด้านช้ันยศ ไม่มีผลให้ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานสืบสวนต้องแตกต่างกันนั่นเอง 
  2.3 จากการศึกษาที่พบว่า เจ้าหน้าที่
ต ารวจฝ่ายสืบสวน ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน สาเหตุเป็น
เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน เป็นผู้ที่ได้รับการ
เรียนรู้และฝึกฝนจากสถานบันการศึกษาของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่มีมาตรฐานเดียวกันจึงท าให้ไม่เกิดความ
แตกต่างกัน นอกจากนี้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านก็จะเกิด
กับผู้ที่ฝึกฝนนั้น จึงเป็นไปได้ว่าถึงแม้ว่าคุณวุฒิด้าน
การศึกษาของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนจะแตกต่างกัน 
ก็ไม่ส่งผลให้ประสิทธิผลในการปฎิบัติงานแตกต่างกัน ท้ังนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ (2548) 
[4] และ ไพรัตน์ รอดทอง (2547) [5] 
  2.4 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว่ า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะลักษณะของงานด้านสืบสวนนั้น เป็นงานที่
จะต้องอาศัยทักษะการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะ หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาในอดีต โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง
อายุ ดังนั้นอายุที่แตกต่างกันจึงไม่มีผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน  
  2.5 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว่ า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ที่มีเงินเดือนแตกต่างกัน มี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าเงินเดือน
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้ าหน้ าที่ ต า ร วจฝ่ ายสื บสวน  ทั้ งนี้ เ มื่ อพิ จ า รณา
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามผลการศึกษา 
พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 
10,001 – 20,000 บาท มีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 
บาท และเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป การที่

เจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนท่ีมีเงินเดอืนในระดบักลางๆ มี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อาจ
เป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนในกลุ่มดังกล่าว คือ 
บุคคลที่ท างานมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะได้เงินเดือนใน
ระดับที่มากกว่าคนที่ท างานในระยะเริ่มต้น แต่ไม่ได้อยู่ใน
วัยใกล้เกษียณ เพราะเงินเดือนยังไม่มากนัก ซึ่งถือเป็นอยู่
ในวัยท างานและผ่านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาใน
ระดับหนึ่ง จึงมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ 
จึงท าให้ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสืบสวน
แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ ไปด้วย เพราะกลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ที่มีเงินเดือนในระดับ 10,001 – 20,000 บาทนี้ เมื่อ
ประมาณจ านวนเงินเดือนที่ ได้รับ ก็จะทราบว่าเป็น
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอยู่ไม่มากนัก และไม่มีภาระที่ต้อง
รับผิดชอบมาก ท าให้สามารถทุ่มเทท างานด้านการสืบสวน
ได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ  
 

ข้อเสนอแนะของการศึกษา 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะที่ ได้จากผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 
1.1 ควรที่ จ ะ ต้ อ งพัฒนาความรู้

ความสามารถของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนให้มีขีด
ความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น และให้มีความเช่ียวชาญมาก
ยิ่งข้ึน 

1.2 ควรจะต้องพัฒนาในเรื่องปัจจัย
ด้านเงินเดือนและค่าตอนแทนอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ฝ่ายสืบสวน  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอันจะท าใหป้ระสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ด้านงาน
สืบสวนสูงขึ้นตามไปด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษากับประชากรกลุ่มอื่นๆ 
หรือฝ่ายอื่นๆ แล้วเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ 
นอกจากนี้ควรเปรียบเทียบปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่อไป 
  2.2 ควรมีการศึกษาให้เกิดนโยบาย
และแผนต่อไป โดยการศึกษาทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพต่อไป 
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