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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายในด้าน
การสืบสวน ของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายนอกด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนในสถานีตารวจภูธร
ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุม ธานี จานวน 160 คน โดยเก็ บข้อมูลจากผู้ป ฏิบัติหน้าที่งาน
สืบสวนอยู่ในสถานีตารวจภูธรในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จานวน 160 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มี จานวน 68 ข้อ
และมีค่าความเชื่อมั่ นทั้ง ฉบับเท่ ากั บ 0.96 สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการทดสอบ
ค่า F – test
ผลการวิจัย พบว่า
ปัจจัยที่ มีผลต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนใน
สังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พบว่ามี 10 ด้าน ได้แก่ ด้านกาลังพล ด้านงบประมาณ ด้าน
คุณสมบัติและความสามารถ ด้านโอกาสความก้ าวหน้า ด้านสวัสดิ การและรายได้ ด้านวัส ดุ
อุป กรณ์ ด้านการพิ จ าณาความดี ความชอบ ด้ านวิท ยาการและแผนปฏิบัติ งาน ด้านงานที่
รับผิดชอบ และด้านความสัม พันธ์กับ เพื่ อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาในรายด้าน พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงที่ สุดคือ

398 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561)
ปัจจัยด้านคุณสมบัติและความสามารถ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน
และ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายนอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตารวจสืบสวนในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พบว่ามี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพพื้นที่รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์
และความร่วมมือของประชาชน ด้านการสืบสวนหาข่าวและการมีสายลับให้ข่าว ด้านกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
และด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลของผู้กระทาความผิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่าปัจจัยแต่ละด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
ปัจจัยด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการสืบสวนหาข่าวและ
การมีสายลับให้ข่าว และด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน ตามลาดับ
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มผี ลต่อการปฏิบัติงาน; การสืบสวน; ตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
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, the 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
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them were found to moderately affect the performance, with the top three
most influential factors namely qualifications and 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
wrongdoers. 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; An investigation; Pathumthani
Provincial Police
บทนา

กระบวนการในการป้องกันอาชญากรรม ถือเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ
เป็ น หน้ าที่ ของส่ วนหนึ่ง ในการคุ้ ม ครองสมาชิ ก หรือ ประชาชนในรัฐ และโดยที่ สั ง คมได้ มี
วิ วั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย แนวความคิ ด ตลอดจนวิ ธี ก ารป้ อ งกั น ปั ญ หา
อาชญากรรมได้แปรเปลี่ยนตามไปด้วย ทาให้การกระทบต่อกระบวนการในการปกครองปัญหา
อาชญากรรมด้วย การดาเนินการใดๆ เพื่อแสวงหากลักฐาน ข้อเท็จจริง เพื่อหาตัวผู้กระทาผิด
ซึ่งผู้นาในสังคมในสมันก่อ นมี อานาจอย่างเต็ม ที่ ก็ จะถูกก าจัดมากขึ้ น เมื่อประเทศต่างๆ ได้
วิวัฒนาการระบบการปกครองมาเป็นรูปแบบสมัยใหม่ขึ้น ก็จะต้องตระหนักถึงการคุ้มครองและ
สิทธิเสรีภาพของตนในสังคมมากขึ้นตามลาดับขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและพยายามหากลักฐานเพื่อหาตัวผู้กระทาผิด จัดเป็นวีการหนึ่งที่เร็วกว่าวี
การสืบสวนได้มีการแสดงความคิดเห็น และกล่าวอ้างทฤษฎีต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดไว้แตกต่างกันออกไป (ตารวจภูธรภาค 3, 2548)
สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นองค์กรหนึ่ง ที่มีความสาคัญต่อประเทศไทย โดยมีหน้าที่
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อานวยความยุติธรรม เพื่อสนองพระบรมราโชวาทของ

400 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กากับ
การและฝ่ายอานวยการ เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2527 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าราชการตารวจใน
ปัจจุบันมีหน้าที่ปฏิบัติงานหลายอย่างแตกต่างกันในขอบเขตที่กว้างขวางมากหน้าที่ ที่สาคัญ
ที่สุดประการหนึ่งคือการสืบ สวนสอบสวนหาความจริงในเรื่องต่างๆ และวินิจ ฉัยตัดสินให้ได้
ถูกต้องเที่ยงตรงเพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนถ้วนหน้า ” จากพระราชดารัสจะเห็นได้
ว่าข้าราชการตารวจมีภารกิจหลายด้านตลอดจนได้มีการแบ่งสายงานหลายสายงาน สายงานที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งคือ งานในด้านหารอานวยยุติธรรมในการสืบสวนคดีอาญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายหลายฉบับและทุกฉบับเกี่ยวข้องจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพต่อประชาชน (แสวง
ธีระสวัสดิ์, 2530)
ตารวจมีหน้าที่ต้องรักษาไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมาย ถ้ามีการละเมิดกฎหมาย
ตารวจจะต้องติดตามจากุมผู้ละเมิดกฎหมายทุกคน อีกทั้งต้องส่งฟ้องผู้ต้องหาต่ออัยการและ
พนักงานอัยการจะต้องส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล โดยมีทนายความที่จะแก้ต่างช่วยเหลือผู้ต้องหา
หรือลูกความของตนมิให้กระทา ผิดต่อข้อกล่าวหา แต่เจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีความสามารถที่จะ
จับกุม ผู้กระท าผิดได้ทั้งหมด เพราะมีข้อจากั ดในการปฏิบัติงานหลายอย่างทั้งทางตัวบุคคล
งบประมาณ ความชานาญ เทคโนโลยี และค่านิยมในการที่จะกระตุ้นการตัดสินใจของตารวจอีก
ทั้งมีข้อจากัดของกฎหมายและมีการละเมิดกฎหมายอย่างมากมายในสังคม เกินความสามารถ
ของตารวจ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยสืบสวนซึ่งเป็น
หน่วยงานที่สาคัญยิ่งเพราะเป็นหน่วยจุดเริ่มต้นของการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน และ
เพื่อทราบรายละเอี ยดแห่ งความผิดเป็น การนาไปสู่ ก ารรวบรวมพยานหลัก ฐานและน าตั ว
ผู้กระทาผิดมาลงโทษทางกาหมายหลากการสืบสวนมีประสิทธิภาพยอมจะส่งผลในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมได้ผลสาเร็จ
ในส่วนของตารวจในสังกั ด ตารวจภูธรจัง หวัดปทุ ม ธานี มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบป้องกั น
ปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งงานด้านสืบสวนของตารวจมีเจตนารมณ์
ของกฎหมายอันมีทั้งการสืบสวนเชิงรุกก่อนที่จะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เพื่อทาให้การป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมได้รับผลสาเร็จ และสามารถยับยั้งพัฒนาการของอาชญากรรมได้ โดย
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ได้ผล สามารถจับกุมนาตัวผู้กระทาผิดมาฟ้องลงโทษ
โดยเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเกิดความยุติธรรมและเป็นธรรม ซึ่งเบื้องหลังของความสาเร็จใน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตารวจภูธรในสังกัดตารวจภูธร จังหวัดปทุมธานี ก็คือ
เจ้าหน้าที่สานักงานสืบสวนที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ได้
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ถึง แม้ ว่าภายในหน่ ว ยงานสถานี ต ารวจในสั ง กั ด ต ารวจภู ธ รจั ง หวัด ปทุ ม ธานี จ ะมี
ประสิท ธิภาพเพียงใด และมีผ ลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างดี และประสบผลสาเร็จ มากน้อย
เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติงานในสถานีตารวจในสังกัด
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนโดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติ
ได้ทางานอย่างมีความสุข ทางานอย่างเต็มความสามารถ และมีความสบายใจในการทางานด้าน
สืบ สวนได้ แต่อ ย่างไรก็ ดีก ารปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ ตารวจงานสืบ สวน ในสถานการณ์
ปัจจุบันนั้น วิธีการปฏิบัติในการดาเนินสืบสวนซึ่งเป็นงานหน้าที่ของตารวจนั้น บางกรณีอาจมี
ผลกระทบต่อเสรีภาพของประชาชนที่กฎหมายกาหนดให้ไว้ ย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนมองภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตารวจไปในทางกระทาการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชน ทั้งๆ ที่
การกระทาดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียนร้อย อันเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ว่า การสืบสวนคดีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้อง
มีความรู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการสืบสวน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ตารวจงานสืบสวนต้อ งประสบอุ ป สรรคต่างๆ มากมาย เช่น การคาดแคลน
บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการสืบสวน ขาดวิทยาการที่ดี ขาดยานพาหนะในการทางาน ขวัญ
และกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานลดลง ขาดเทคโนโลยีในการสืบสวนใหม่ๆ มีปัญหาการบริหารงาน
ในหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ ยังผลให้ประสิทธิภาพในการสืบ สวนของเจ้าหน้ าที่ ตารวจในสังกั ด
ตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนั้น ยังไม่เกิดประสิทธิผลที่ดีเท่าที่ควร
ดังนั้น การศึก ษาเรื่อ งปัจจัยที่มี ผ ลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบ สวนของเจ้าหน้าที่
ตารวจงานสืบสวนในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุปรับปรุงแก้ไขอุปสรรค
ต่างๆ ของงานด้านการสืบ สวน และเพื่ อ ประโยชน์ ในการพั ฒ นางานด้านการสืบ สวนให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและทาให้การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวน
ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้นามายังความสงบสุขเรียบร้อยแก่ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
งานสืบสวนในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่มี ผลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ตารวจงานสืบสวนในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
Athos and Coffey (1968) กล่ า วว่ า ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การไว้ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยในองค์การ แต่ล ะ
ปัจจัยนั้นยังแบ่งย่อยได้อีก ดังนี้
1. ปัจจัยภายนอกองค์การ ประกอบด้วย
1.1 เงื่ อ นไขสภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ได้ แ ก่ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม นโยบาย และกฎหมาย สภาพภูมิสาสตร์ ประชากร
1.2 กลุ่มและสถาบันต่างๆ ได้แก่ บรรดาผู้บริหารระดับสูงขององค์การหรือ
เจ้าของกิจการ บรรดาคู่แข่ง ลูกค้า แหล่งผลิตวัตถุดิบ เงิน คนงาน อาคารสถานที่ เครื่องมื อ
เครื่องใช้ และวัสดุ สถาบันต่างๆ เช่น สหพันธ์ วัด โรงเรียน มูลนิธิ สถาบันทหาร และสถาบัน
อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การ
2. ปัจจัยภายในองค์กร ประกอบด้วย
2.1 ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ บุคลากรอื่นๆ ขององค์การ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์องค์การ ผลผลิตและบริการ เครื่องจักกล สภาพงาน ขนาดองค์การ เทคโนโลยี
ทาเลที่ตั้ง การจัดองค์การ การบริหาร เงื่อนไขด้านงบประมาณ และประวัติองค์การ
2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ได้แก่ แผนกงาน แผนการอาชีพ บุคลิกส่วนตัว
สิ่งของต่างๆ ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน เงื่อนไขทางกายภาพ ตาแหน่งและค่านิยม
Robbins (1983) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลในองค์การแสดงออกจากผลต่อเนื่อง
ของปัจจัยต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
1.1 คุณค่าและทศนคติ คือ บุคคลแต่ละคนเข้าสู่องค์การ ภายใต้ความรู้สึก
นึก คิดที่แตกต่างกั นมีผ ลท าให้คิดและกระท าไม่ส อดคล้องกั นได้ การทาให้บุคคลในองค์การ
รับทราบคุณค่าและทัศนคติร่วมกันขององค์การ จึงเป็นปัจจัยแรกที่ทาให้เข้าใจบุคคลได้ง่ายขึ้น
1.2 บุคลิกลักษณะ คือ เป็นสั่งสมลักษณะของแต่ละคนไว้ในตัว ตั้งแต่ก่อน
เข้าสู่ระบบในองค์การ บุคลิกลักษณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเข้าใจเรื่องบุคลิกแต่ละคน
เข้าใจตนเองอย่างไร จะทาให้สามารถเข้าใจลักษณะส่วนบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1.3 การรับรู้ คือ ถือเป็นหัวใจสาคัญของบุคคลในองค์การที่มีอิทธิพลต่อการ
กระทาของบุคคล เพราะการที่บุคคลแต่ละคนรับรู้ทาให้บุคคลเลือกที่จะแสดงหรือเป็นไปรวมทั้ง
การแสดงออกตามที่รับรู้ว่า คนอื่นๆ มองและมีความคิดต่อตัวเขาเองอย่างไร
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1.4 แรงจูงใจ คือ เป็นปัจจัยสาคัญที่มีองค์ประกอบหลากหลายโดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยแรงจูงใจภายนอก เพราะทาให้คนมุ่งหวังผลสาเร็จของงาน จึงเป็นเรื่อง
สาคัญประการหนึ่ง
1.5 การเรียนรู้ คือ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ องค์การพยายามเปลี่ยนพฤติก รรม
บุคคล โดยมุ่งหวังให้ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การให้ประสบผลสาเร็จ องค์การต้องให้การศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคคล
2. ปัจ จัยเกี่ ยวกั บ กลุ่ม ที่ ป ฏิ บัติงานรวมกั น หมายถึง เป็นปัจ จัยส าคัญ หลาย
ประการที่โยงใยเชื่อมกันระหว่างพฤติกรรมระหว่างบุคคล ด้านเหตุผลที่เมื่อบุคคลเข้าไปอยู่รวม
กับบุคคลอื่นๆ จาเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมออกไป ปัจจัยระดับนี้ได้แก่ บทบาท ปทัสถาน และ
สถานะ กลุ่มพลวัต การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นา อานาจ และความขัดแย้ง
3. ปัจจัยเกี่ ยวกั บ องค์ก าร หมายถึง เป็นปัจ จัยที่ มีผ ลเชื่อมโยงถึงกั น เพื่อให้
องค์การสามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ โครงสร้างองค์การ การออกแบบ
งาน การประเมินผลงานและให้รางวัล และวัฒนธรรมองค์การ
ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จแห่งการสืบสวน
ตารวจภูธร ภาค 3 (2548) ได้ก ล่าวถึ ง ปั จ จัย ที่ จ ะน าไปสู่ ความส าเร็จ แห่ ง การ
สืบสวน พอสรุปได้ดังนี้
1. การสืบ ประวัติความเป็นมาของผู้เสียหาย หมายถึง ในการสืบ สวนถึงประวัติ
ความเป็นมาของผู้เสียหายในบางกรณีนับว่ามีประโยชน์และสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทาง
ในการที่ จ ะน าไปสู่ ข้ อ เท็ จ จริง ในคดีโ ดยตรง ฉะนั้ น ในการสืบ สวนให้ ท ราบถึง ประวัติ ข อง
ผู้เสียหาย ความเป็นมาตลอดทั้งความเกี่ยวพันอื่นๆ ของผู้เสียหายย่อมนามาซึ่งประโยชน์ของ
การสืบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทาผิดเป็นอย่างยิ่ง
2.การสืบสวนหาแหล่งข่าวหรือข้อมูลจากผูใ้ ห้ข่าว หมายถึง สิ่งที่สาคัญของพนักงาน
สืบสวน คือ การสืบเสาะหาแหล่งข่าวสารหรือข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสืบเสาะก่อนเกิดเหตุหรือ
หลังเกิดเหตุ ในการสืบเสาะหาข่าวหรือแหล่งข่าว จะเป็นการสืบเสาะจากพลเมืองดี จากผู้ช่วย
เหลือเจ้าพนัก งาน จากบุคคลต้อ งสงสัย จากพยานบุคคล หรือจากบุคคลที่ เจ้าพนักงานได้
มอบหมายให้ไปท าการสืบ สวนข่ าวโดยทางลับ หรือจากแหล่ ง ข่าวต่ างๆ โดยการประเมิ น
วิเคราะห์ข่าวที่ได้รับ ว่ามีมูลน่าเชื่อถือเพียงใดหรือไม่
3. การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล หรื อ จ าลองแบบล าดั บ เหตุ ก ารณ์ อ าชญากรรมขั้น ใหม่
หมายถึง ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแห่งการกระทาผิด ของผู้กระทาความผิดปรากฏว่าประสบ
ปัญหายุ่งยาก ในการที่จะหาข้อมูลหรือพยานหลักฐาน หรือบางกรณีเป็นการยากที่จะทราบถึง
ข้อเท็จจริง หรือลาดับเหตุการณ์ได้ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแห่งการกระทาผิดของผู้กระทา
ความผิ ด พนัก งานสืบ สวนจะต้อ งจ าลองรูป แบบแห่ ง การกระท าความผิด ใหม่ โดยอาศั ย
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พยานหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล เอกสารพยานหรือวัตถุพยาน ที่พบเห็นในสถานที่เกิด
เหตุหรือจากบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นเครื่องกาหนดหรือจาลองรูปแบบขึ้นใหม่ ลาดับเหตุการณ์
หรือลาดับภาพแห่งความเป็นไปได้ของการกระทาผิดและตัวผู้กระทาผิด
4. การตั้งประเด็นในการสืบสวนสอบสวน หมายถึง กรณีที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
คดีที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใดแน่ ทางปฏิบัติวิธีที่นิยมใช้ คือ การตั้งประเด็นการสวบสวน โดยการตั้ง
ประเด็น อาศัยพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ จากการตรวจพิสูจน์หรือเสาะมา และหลักการตั้ง
ประเด็นการสืบสวน จะต้องตั้งประเด็นออกเป็นหลายประเด็น จึงวิเคราะห์และพิสูจน์ถึงความ
เป็นไปได้ของแต่ละประเด็น ว่ากรณีใดน่าเชื่อถือมากกว่า หากประเด็นใดกรณีใดเป็นไปไม่ได้ให้
ตัดทิ้ง ในการตั้งประเด็นแห่งการสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงแห่งความผิด หรือการกระทาผิดจะ
เป็นเครื่องช่วยในการสืบสวนให้แคบเข้า และเข้าสู่เป้าหมายมากที่สุด
5. การสืบสวนประวัติความเป็นมาของผู้ต้องสงสัย หมายถึง ในการสืบสวนบางคดี
ประวัติความเป็นมาของผู้ต้องสงสัยถือ ได้ว่ามีความส าคัญ ในทางปฏิบัติไม่ ว่าจะมี คดีเกิ ดขึ้น
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานสืบสวนได้มีการเก็บข้อมูล รายละเอียด ภาพถ่าย หรือประวัติ
ของคนร้าย หรือบุคคล มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางกระทาความผิดไว้โดยละเอียด และครบถ้วน
การสืบสวนถึงประวัติบุคคลผู้ต้องสงสัยสามารถกระทาได้โดยง่าย เพราะในการกระทาต่างๆ
ทางคดีที่ปรากฏขึ้น จะพบข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดแห่งการกระทาความผิดจะคล้ายคลึงกัน
บางกรณีสามารถสรุปได้ว่าเกิดจากการกระทาจากคนร้ายรายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน
6. การสืบสวนสะกดรอย เฝ้าสังเกตบุคคล หมายถึง สถานที่สงสัยในคดีแบบใกล้ชิด
แบบลับๆ โดยมิให้ผู้ถูกสะกดรอย หรือผู้เฝ้าสังเกตรู้ตัว เป็นการกระทาที่มีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข่าวสาร เพื่อค้นพบการกระทาความผิด เพื่อป้องกันอาชญากรรมมิ
ให้ เ กิ ด ขึ้น และเพื่ อ หวัง จั บ กุ ม ผู้ก ระท าความผิ ด หรือ ผู้ ต้ องสงสัย หรือ เพื่ อให้ ได้ ป ระจั ก ษ์
พยานหลักฐานสาคัญ แห่งคดี เพื่ อ เป็นเพิ่ ม พู นประสิท ธิภาพในการป้องกั นและปราบปราม
อาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยของสังคม
7. การใช้วิทยาการตารวจ หมายถึง ในการสืบสวนปัจจุบันนอกจากการใช้วิธีการ
โดยการคัดเลือกตัวบุคคลผู้กระทาการสืบสวนหรือหาพยานหลักฐานในปัจจุบันเป็นที่นิยมกัน
มากในต่างประเทศคือ การใช้วิทยาการตารวจเข้าช่วยการใช้เครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์หรือ
ทางเทคโนโลยีเข้าช่วยไม่ค่อยนิยมที่จะกระทากัน เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ชานาญในการตรวจพิสูจน์และเนื่องจากการไม่สนใจที่จะกระทาการของพนักงาน
สืบสวนสอบสวนคดีนั้นๆ ที่จะขอให้ทาการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบควรที่จะแก้ไข
8. การจักทาประวัติหรือข้อมูลประกอบอาชญากรรม หมายถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพลได้อย่างดี คือ การจัดทาประวัติหรือข้อมูลประกอบ
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อาชญากรรมของผู้กระทาผิดประเภทต่างๆภายในเขตพื้นที่ต่างๆ และเขตพื้นที่ใกล้เคียงไว้ให้
ปรากฏเป็นหลักฐานในทางราชการ เพื่อการสะดวกในการตรวจสอบ ค้นหาสาระสาคัญของการ
จักทาประวัติหรือข้อมูลแห่งการประกอบอาชญากรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนในสถานีตารวจภูธรในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดปทุ ม ธานี จ านวน 160 คน โดยเก็ บ ข้อมู ล จากผู้ป ฏิบัติห น้าที่ งานสืบ สวนอยู่ในสถานี
ตารวจภูธรในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มีดังนี้
1.1 ปัจจัยด้านภูมิหลังส่วนตัวและสังคม ได้แก่ ชั้นยศ ตาแหน่ง อายุ อายุราชการ
สถานภาพการสมรส ส าเร็จ ศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษา ระยะเวลาในการปฏิ บั ติง านสืบ สวน
และความรู้สึกในการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวน
1.2 ปัจ จัยด้ านเศรษฐกิ จ ได้แ ก่ รายได้ต่ อเดื อน ค่าใช้จ่ายในการท างาน การ
ประกอบอาชีพของคู่สมรส และประเภทที่อยู่อาศัย
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) มีดังนี้
2.1 ปัจ จัยภายในหน่วย ได้แก่ ด้านก าลังพล ด้านงบประมาณ ด้านคุณสมบั ติ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสก้าวหน้า ด้านสวัสดิการและรายได้ ด้านวัส ดุ
อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน ด้านการพิจารณาความดีความชอบ ด้านวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน
ด้านงานรับผิดชอบและผู้บังคับบัญชามอบหมาย และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
2.2 ปัจจัยภายหน่วย ได้แก่ ด้านสภาพพื้นที่ ที่ รับ ผิดชอบ ด้านความสัม พันธ์และ
ความร่วมมือของประชาชน ด้านการสืบสวนหาข่าวและการมีสายลับให้ข่าว ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านการเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน
และด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลของผู้กระทาความผิด
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพใน
ปัจจุบัน เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างแบบสอบถาม
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และ การทดสอบค่า F – test ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
3.1 ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวแปร ได้แก่ ชั้นยศ อายุ อายุราชการ สถานภาพการสมรส สถานที่ศึกษาสาเร็จศึกษา
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบสวน รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการทางาน
การประกอบอาชีพ คู่ส มรส และประเภทที่ อ ยู่อาศัย และความรู้สึกในการปฏิบัติหน้าที่ งาน
สืบ สวนที่ มี ผ ลต่อ การปฏิบัติง านด้านการสืบ สวนของเจ้าหน้าที่ ตารวจงานสืบ สวนในสังกั ด
ตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
3.2 ค่าสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สาหรับ วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ มีผ ลต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบ สวนของเจ้าหน้าที่ ตารวจงาน
สืบสวนในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจยั
1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวน
ในสัง กั ดตารวจภูธรจัง หวัดปทุ ม ธานี ใน 2 ด้าน ได้แก่ ปัจ จัยภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
2. ปัจจัยที่มีผลต่อ การปฏิบั ติงานภายในหน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ ตารวจงานสืบ สวน
มี 10 ด้าน ได้แก่ ด้านกาลังพล ด้านงบประมาณ ด้านคุณสมบัติและความสามารถ ด้านโอกาส
ความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการและรายได้ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการพิจารณาความดีความชอบ
ด้านวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน ด้านงานที่รับผิดชอบ และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง โดยปัจ จัยที่ ค่ าเฉลี่ ยสูง ที่ สุด คื อ ปั จ จั ยด้านคุณ สมบั ติ
และความสามารถ ด้วยค่าเฉลี่ย 3.6406 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านวิทยาการและแผนปฏิบัติงาน
และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.5297 และ 3.469 ตามลาดับ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายนอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวน
มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพพื้นที่รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน
ด้านการสืบสวนหาข่าวและการมีส ายลับ ให้ข่าว ด้านกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ด้านการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านการเสนอข่าวของสื่อมวลชน และด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลของ
ผู้กระทาความผิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.7219 รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านการสืบสวนหาข่าวและการมีสายลับให้ข่าว และ ด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือของ
ประชาชน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.7172 และ 3.4703 ตามลาดับ

Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 3 No. 3 (September - December 2018) 407

อภิปรายผลการวิจัย
การศึก ษาปัจจัยที่ มี ผลต่อ การปฏิบัติงานด้านการสืบ สวน ของเจ้าหน้าที่ ตารวจงาน
สืบสวนในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ตามวัตถุประสงค์การวิ จัย สามารถนามาอภิปราย
ผล ดังนี้
1. ปัจ จัยที่ มีผ ลต่อ การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ด้านการสืบ สวนของเจ้าหน้าที่
ตารวจงานสืบสวนในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านกาลังพล ด้านงบประมาณ
คุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้า สวัสดิการและรายได้ วัสดุ
อุปกรณ์ การพิจารณาความดีความชอบ วิทยาการและแผนปฏิบัติงาน งานที่รับผิดชอบ และ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัย
ด้า นคุ ณ สมบั ติ และความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน และวิ ท ยาการและแผนปฏิ บั ติ ง านมี
ความสาคัญในการทางานสืบสวนในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที
ตารวจด้านสืบสวน ด้วยการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธี เทคนิค วิธีการ มาตรการใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่งานสืบสวนทั้ งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และทันต่อสถานการณ์การเกิดอาชญากรรม
ชนิดและรูปแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่
ผ่านมา และในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตารวจที่จะทางานในด้านสืบสวนในระดับสถานีตารวจนั้น
จะต้องคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการสืบสวน โดยพิจารณาจากประวัติ
การทางานด้านการสืบสวนจับกุมและความสามารถเฉพาะบุคคล รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา ด้วยการอบรมการสืบสวนและเทคนิค เพื่ อให้ทันต่อเหตุการณ์เป็นสิ่งจาเป็น
อย่างยิ่งสาหรับการสืบสวนของตารวจ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สุพจน์ อัฐศิลป์ (2557) ได้
ทาการศึก ษาเรื่อ งปัจ จัยที่ มีผ ลกระทบต่อสัม ฤทธิ์ภาพในการปฏิบัติห น้าที่ สืบ สวนจับ กุม ของ
ต ารวจภู ธ ร ภาค 5 พบว่า เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจสื บ สวนให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ านความรู้
ความสามารถสูงสุด
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานภายนอกหน่วยงาน ด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ตารวจงานสืบสวนในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ ด้าน
ความสัมพันธ์และความร่วมมือของประชาชน ด้านการสืบสวนหาข่ าวและการมีสายลับให้ข่าว
ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ด้านการเสนอ
ข่าวของสื่อมวลชน และด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลของผู้กระทาผิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนใหญ่เห็นว่าด้านการสืบ สวนหาข่าวและการมี ส ายลับ ให้ข่าว และด้านการประสานงาน
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ระหว่างหน่วยงานมีความสาคัญในการทางานสืบสวนในภาวะปัจจุบัน เนื่องจากในการทางาน
สืบสวนจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการข่าวตลอดเวลา เพราะการสืบเสาะหาข่าวและการรวบรวม
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข่าวสารจากบุคคลหรือตรวจสอบข่าวสาร
ที่ได้มาจะสามารถยับยั้งการก่ออาชญากรรมของคนร้ายได้อีกหนทางหนึ่ง หากหน่วยงานงาน
สืบสวนในระดับสถานีตารวจที่มีประสิทธิภาพในการทางาน จะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยทันต่อ
เหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะเกิ ดขึ้น มี ก ารจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เป็ นระบบ พร้อ มขีด ความสามารถของระบบ
ตรวจสอบข้อมู ล ด้านต่างๆ ที่ ทันสมั ย เช่น ข้อมู ลหมายจับ ข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น
ให้ แก่ ห น่ วยงานที่ ป ฏิบั ติ ง านด้านการสืบ สวนโดยตรง เพื่ อความสะดวกรวดเร็ว ในการหา
รายละเอี ย ดของคนร้ าย ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การสื บ สวนติ ด ตามจั บ กุ ม คนร้ า ยให้ ได้ ผ ล รวมทั้ ง
ประสานงานและแสวงหาความร่วมมื อ จากประชาชน สื่อมวลชน และหน่ วยงานต่างๆ เช่น
ส านัก งานอัยการ กรมราชทั ณ ฑ์ กรมการขนส่ง ทางบก ส านัก งานประกั นสั งคม กรมการ
ประกั นภัย เป็นต้น เพื่ อ ประโยชน์ในการรับแจ้งเบาะแส และข้อมู ล ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สื บ สวนจั บ กุ ม คนร้ า ยได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ส าเร็ จ กายสุ ว รรณ์ (2558) ได้
ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มผี ลต่อการสืบสวนจับกุมการโจรกรรมรถ ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่
ตารวจฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตารวจนครบาล 7 พบว่า ปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้านการ
ประสานงานกั บหน่วยงานอื่ นๆ มี ผลต่อการสืบ สวนจับ กุม คนร้ายของเจ้าหน้าที่ ตารวจ ทั้ง นี้
เนื่องจากความร่วมมอในการแลกเปลี่ยนข้อ มู ล ข่ าวสารระหว่างหน่ วยงานจะส่ง ผลให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสืบสวน และสะดวกในการติดตามจับกุมคนร้ายอย่างรวดเร็ว และ
ได้รับเบาะแสที่เป็นประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
1. ตารวจภูธรจังหวัดปทุม ธานี ควรมีก ารพัฒ นาศัก ยภาพของเจ้าหน้าที่ตารวจด้าน
สืบสวน ด้วยการฝึกอบรมให้มีความรูเ้ กีย่ วกับยุทธวิธี เทคนิค วิธีการ มาตรการในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ตารวจงานสืบสวนทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. ตารวจภูธรจังหวัดปทุ มธานี ควรให้การสนับ สนุนแก่เจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติงาน
สืบสวนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีปริมาณกาลังพลให้เหมาะสม สมดุลกับเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ปริมาณงานและปริมาณคดีที่เกิดขึ้น
3. ตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ควรดาเนินการปรับปรุงค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ
สาหรับการปฏิบัติงานในด้านการสืบสวน ซึ่งต้องเสี่ยงภยันอันตรายให้เหมาะสม กั บ ลักษณะ
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณ และสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่ หน่วยผู้ป ฏิบัติอย่างเพียงพอ และสะดวกในการ
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เบิกจ่าย 4. ตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ควรจัดให้มีระบบตรวจสอบข้อมูล ด้านต่างๆ ทีทันสมัย
เช่น ข้อมูลหมายจับ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน
โดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการหารายละเอียดของคนร้าย ซึ่งส่งผลต่อการสืบ สวน
ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ผล
5. ผู้บ ริห ารในสังกั ดตารวจภูธรจังหวัดปทุ ม ธานี ควรส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ ตารวจที่
ปฏิบัติงานสืบสวน ต้องมีจิตสานึกในหน้าที่ เสียสละ และรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนของตารวจภูธรในจังหวัดอื่น
เพื่อหาความแตกต่างและนามาเปรียบเทียบกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาปฏิบัติงาน
ด้านการสืบสวนให้เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องต้องกัน
2. ศึก ษาแรงจูง ใจในการปฏิ บัติงานด้านการสืบ สวนสอบของเจ้าหน้าที่ ตารวจให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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